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1. MEMÒRIA 

1.1. Introducció 

El Delta de l’Ebre té una superfície de 320 km2 i constitueix la principal zona humida 
de Catalunya. L’agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini 
clar de l’arròs sobre la resta de cultius (horta i arbres fruiters). La zona regable està 
dividida en dues marges: la Esquerra i la Dreta que disposen de infraestructures de 
subministrament i distribució diferents i independents. 

Els regants que tenen dret a l’aprofitament de les aigües del Canal de la Dreta del Riu 
Ebre queden constituïts en Comunitat General de Regants sota la denominació 
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE. 

Aquests regants no s’integren directament en la Comunitat General sinó a través de 
les Comunitats o Zones. A una d’aquestes zones pertanyen les obres objecte del 
present projecte, concretament a la zona PRATS la qual rega amb aigües preses 
directament del Canal o dels seus braçals. La seva superfície és de 8.144 jornals, és a 
dir, 1.786 ha. 

La sèquia objecte del present projecte, sèquia SMITH, es troba situada en el terme 
municipal d’Amposta (Tarragona) i té una superfície de reg de 57ha. 
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1.2. Antecedents 

L'aigua és un recurs cada vegada més escàs i valorat, per tant és necessari potenciar 
l'estalvi i disminuir el seu consum mitjançant les millores en les conduccions i un 
disseny més eficaç dels sistemes de reg. 

Amb l’objectiu d’aconseguir una millor i més racional distribució de l’aigua, la Llei 
18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona, va preveure 
l’execució del Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica 
del Delta de l’Ebre. Aquest Pla consisteix en el revestiment i millora de la xarxa de reg 
del Delta, per evitar el malbaratament de l'aigua i millorar el seu aprofitament agrícola, 
i alhora, poder recuperar part dels cabals que es perden. 

D’altra banda, s’estima que les pèrdues d’aigua per infiltració pugin en determinats 
punts al 40% (segons informe realitzat pel Centre d’Estudis Hidrogràfics del Ministeri 
d’Obres Públiques, “Localització i Valoració de Fuites en la Xarxa de Regs del Delta de 
l’Ebre”) el que representa un greu problema, tenint en compte la climatologia de la 
zona, amb llargs períodes de sequera que fan que l’aigua sigui un bé escàs i amb un 
alt valor. 
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1.3. Objecte del projecte 

En aquest projecte es defineixen les actuacions necessàries per: 

- Modernitzar l’actual xarxa i adaptar-la a les necessitats actuals 

- Disminuir pèrdues d’aigua per filtració 

- Assegurar calat per possibilitar reg a totes les parcel·les afectades, sobretot a 
les parcel·les finals 

- Donar servei a dues parcel·les més 

- Millorar l’eficiència de distribució del sistema de regadiu per gravetat de la 
sèquia Smith 

- Reduir les despeses derivades per la neteja i manteniment de la pròpia sèquia 
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1.4. Descripció del projecte 

1.4.1. Anàlisi de la situació actual 

La sèquia Smith, ubicada al terme municipal d’Amposta, té en l’actualitat una longitud 
d’uns 2.075 m. El pendent és molt irregular i abasteix una superfície de 57ha, dedicada 
fonamentalment al conreu de l’arròs. 

L’aigua de la sèquia Smith prové del Canal de l’Anglès, on el nivell mig de l’aigua front 
la comporta on es realitza la presa és de 0,45m durant la temporada de reg. Darrera la 
presa del canal, aquesta sèquia surt amb una canonada de formigó que desemboca 
en una sèquia de secció trapezoïdal de formigó que presenta un mal estat de 
conservació i greus desperfectes degut al bolcament d’un dels hastials. Passa per 
sobre un desguàs mitjançant una obra que es troba en bon estat de conservació i a 
partir d’aquesta, la secció de la sèquia passa a ser rectangular. De la sèquia principal 
es deriva també un braçal de secció rectangular. 

Actualment, les parets i el fons de la sèquia presenten un estat de deteriorament 
important, pel que ens trobem amb una sèrie d’inconvenients mencionats a 
continuació: 

− Grans pèrdues d’aigua per filtració. 
− Bolcament dels hastials, amb el corresponent trencament de la solera a les 

zones pròximes hastial-solera degut a la inestabilitat del terreny que 
requereixen constants reparacions d’elevats costos i de difícil execució. 

− Aterraments que cal netejar periòdicament i que es poden traduir en canvis 
de pendent de la sèquia al llarg del seu traçat, fins i tot arribant a fer-se 
negatives. 

− Proliferació de males herbes i algues que s’han d’eliminar periòdicament amb 
el consegüent augment dels costos de manteniment. 
 

Tots aquests inconvenients juntament amb la topografia pràcticament plana de l’àrea 
d’estudi fan necessària la realització d’una millora de les condicions del reg de la zona 
que inclouran la canalització de la traça actual i la col·locació de passos, preses i 
descàrregues on siguin necessaris. 

1.4.2. Estudi d’alternatives 

Les diverses alternatives existents i la multiplicitat de factors o circumstàncies que 
poden incidir en l’elecció de la més adequada fan que la decisió final pugui ser a 
vegades complexa, almenys si volem basar l’elecció en criteris objectius. 

Per això es fa necessària la realització d’un estudi complet d’alternatives que inclou 
una descripció de les diverses alternatives de revestiment existents i la selecció de la 
solució adoptada en base a uns criteris d’avaluació prefixats. 

Les alternatives s’han seleccionat en base a dos criteris inicials: 

- Minimitzar les pèrdues d’aigua per filtració que repercuteixen de forma 
significativa en l’eficient ús i aprofitament de l’aigua així com en el control 
efectius dels cabals utilitzats. 
- Assegurar l’estabilitat del sistema davant el deteriorament. 
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Les alternatives a avaluar, per altra banda les més habitauls en aquest tipus d’obres, 
són: 

- Sèquies de formigó in situ 
- Canaletes prefabricades de formigó 
- Seccions tubulars plàstiques 
 

L’avaluació d’aquestes alternatives s’ha realizat seguint els següents criteris: 

- Cost econòmic d’execució de les obres. 
- Simplicitat de construcció. 
- Temps necessari per a la exeució de les obres. 
- Cost d’explotació i manteniment de la sèquia un cop entri en funcionament. 
- Impacte mediambiental en les fases d’execució d’obres i de funcionament. 
 

La valoració de les alternatives s’ha realizat mitjançant un mètode matricial en el que la 
puntuació de cada sistema per a un criteri determinat és el producte de la valoració del 
sistema per la valoració de la comunitat de regants per aquest criteri i pel pes específic 
del criteri. 

En vista dels resultats obtinguts en l’avaluació matricial queda justificada l’execució de 
la sèquia mitjançant la utilització de seccions tubulars plàstiques. La canonada 
proposada és de tipus Polietilè d’alta densitat, coextruida, de doble paret, interior llis i 
exterior corrugat, fabricades segons la norma EN 13476 amb rigidesa circumferencial 
SN8 (KN/m2) que serà subministrada en barres de 6 a 12m, amb unió amb maneguet 
de PEAD i junta elastomèrica EPDM. S’escull aquest tipus de canonada per ser més 
econòmica que el PVC. D’altra banda, aquest tipus de canonada és la que típicament 
s’ha utilitzat en actuacions similars executades amb anterioritat a les que són objecte 
de projecte. 

1.4.3. Descripció de la solució adoptada 

Amb la finalitat principal d’evitar pèrdues d’aigua, la proliferació de les algues i les 
periòdiques neteges que disminueixen la eficiència i la capacitat de conducció fins a 
les preses parcel·làries, es substituiran les seccions actuals per canonades de polietilè 
corrugat, amb diàmetres nominals compresos entre les 250 i 700mm que es cobriran 
amb terra d’aportació. 

El traçat de la sèquia actual es respectarà en tota la seva longitud. A més a més, el 
traçat de la sèquia principal es perllongarà en la seva part final amb un nou traçat per 
donar servei a dos parcel·les (preses 40 i 41). La presa en el canal principal es realitza 
amb una comporta mural i l’aigua discorrerà els primers dinou metres per una 
canonada de formigó armat existent per passar sota la carretera. 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen bàsicament en la canalització 
del ramal principal D i del ramal D1. El projecte inclou la canalització, les preses de 
reg, les obres especials i l’execució de passos per a l’accés a les parcel·les de regadiu. 

Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

- Enderrocs 
- Moviments de terres 
- Col·locació de la canonada de PE corrugat 
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- Arquetes i comportes 
- Obres especials: creuament sobre desguàs  
- Accessos a les parcel·les 
- Pas sota camins i/o carreteres asfaltades 

1.4.3.1. Enderrocs de la sèquia existent 

Aquesta actuació compren l’enderroc de la sèquia existent mitjançant mitjans 
mecànics o manuals i el transport a l’abocador. S’inclou la retirada de comportes 
existents i la demolició de les arquetes, passos de maquinària, etc. 

1.4.3.2. Moviment de terres 

Aquesta actuació comprèn les tasques d’excavació i replè de les rases per a la 
formació de la secció trapezoïdal definitiva de la sèquia. 

L’execució de la rasa consistirà en la excavació, la col·locació d’un geotèxtil i un llit de 
graves amb un espessor mínim de 50cm i talussos 1H:2V. Amb aquesta capa es 
regularitza el fons de la excavació i s’asseguren les cotes de la rasant. 

El replè superior es farà amb material adequat compactat al 95% del P.M. i la distància 
mínima entre la clau del tub i la superfície serà de 20cm. 

És important tenir en compte que aquesta obra, degut a la seva ubicació,  es realitza 
un àmbit on l’aigua és un element natural de la zona i que en determinats casos la 
seva presència abundant pot dificultar les tasques relacionades amb l’execució de les 
obres. En aquest sentit s’ha de preveure en el moment de realització de les obres la 
presència d’aquest element, que es deu a motius relacionats amb l’explotació que els 
particulars realitzen a les seves parcel·les de cultiu. Aquest fet ja s’ha tingut en compte 
per valorar el cost de la partida d’excavació. 

L’excavació de la rasa es realitzarà fins a la cota necessària per complir amb el 
sanejament mínim o per arribar a la rasant projectada.  

Per a la execució de totes les obres en zones on no hi hagi camí adjacent a la sèquia, 
s’haurà de condicionar un camí per al pas de maquinària sobre la superfície de cultiu. 
Veure punt 1.4.12.1. “Expropiacions i ocupacions temporals”. 

1.4.3.3. Col·locació de canonades de PE corrugat  

Les canonades emprades són de PEAD corrugat de diàmetres compresos entre 250 i 
700mm. 

Els tubs seran transportats i repartits directament a lo llarg de la traça de la canonada 
des d’on es descarregaran al fons de la rasa un cop preparat el llit per procedir el seu 
muntatge. 

Els passos a seguir per garantir la total estanquitat de la instal·lació són els següents: 

- Netejar l’interior del maneguet i la junta elàstica que es van a unir per tal 
d’eliminar qualssevol resta de pols o brutícia que hagi pogut adquirir durant el 
temps d’emmagatzematge a obra. 

-  Lubrificar l’interior del maneguet i la junta elàstica que van a unir-se per facilitar 
el lliscament en la boca del tub. 
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- Alinear els tubs, de forma que part mascle del tub amb la junta es solapi 
perfectament. 

- Introduir la primera corruga en l’interior del maneguet sense que arribi a 
introduir-se la junta 

- Aplicar una força en el sentit de la unió ja sigui manualment o ajudant-se amb 
un mecanisme auxiliar fins que faci topall  

 

1.4.3.4. Arquetes i comportes 

Arquetes de preses de reg 

Aquestes unitats seran arquetes de formigó armat HA-25 recolzades sobre una base 
de grava amb comportes murals circulars prefabricades de diàmetre 200 mm, amb 
talladeres d’acer inoxidable i accionament manual mitjançant volant. L’escomesa a 
parcel·la es farà mitjançant un tub de PE de 200 mm de diàmetre, protegit per una 
capa de formigó HM-20 i una malla d’acer. 

Quan les parcel·les no siguin adjacents a la arqueta que permet la presa, es disposarà 
de canonades de connexió amb la seva arqueta corresponent capaces de conduir 
l’aigua fins la parcel·la. 

Arquetes de capçalera, d’entroncament i de gir 

Aquestes unitats seran arquetes de formigó armat recolzades sobre una capa de 
graves amb tapa d’acer formada per pletines encreuades tipus tràmex. Disposaran de 
comportes tipus talladera d’acer inoxidable d’accionament manual. 

1.4.3.5. Obres especials: creuament sobre desguàs 

El creuament sobre el desguàs existent en el pk 0+333,19 del ramal principal s’haurà 
de substituir ja que tot i que la obra es troba en bon estat de conservació el diàmetre 
no es suficient. 

Així, es construirà una altra obra de fàbrica de característiques similars a l’existent per 
creuar la nova canonada de diàmetre 700. 

1.4.3.6. Accessos a parcel·les 

L’accés a parcel·les es farà reforçant el tub mitjançant un dau de formigó amb una 
malla d’acer a la part superior al llarg d’una longitud de 5m. 

1.4.3.7. Pas sota camins i/o carreteres asfaltades 

Els passos de camins es faran segons secció tipus marcada en els plànols. Es 
protegirà la canonada amb formigó i s’acabarà la secció reposant el paviment existent 
segons el cas. 

1.4.4. Cartografia i topografia 

S’ha realitzat un aixecament del traçat de la sèquia i del ramal i de la ubicació de les 
diferents preses. Es va utilitzar una Estació Total GPS de precisió centimètrica (de 1 a 
2cm) de doble freqüència a temps real, composada per 2 GPS, equip mòbil amb 
llibreta electrònica i sistema de comunicacions RTK.  
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Amb base a les dades topogràfiques s'ha generat un model digital que defineix el 
traçat de la sèquia i que ha servit de base per a projectar el nou revestiment, definir els 
pendents i en definitiva, obtenir totes les dades necessàries per efectuar els 
amidaments de les diferents partides d'obra. 

A I'Annex 2 “Estudi topogràfic”  es recullen tots els punts significatius dels terrenys que 
han servit de base per a la confecció dels plànols. 
 
 
1.4.5. Geologia i geotècnia 

A la superfície de la zona d’estudi afloren dos tipus de material tots pertanyents a 
l’Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per graves, sorres i 
llims. El segon es troba ubicat a la part oest de la zona d’actuació en una petita 
superfície i està format per lutites amb matèria orgànica i torba. 
 
Veure Annex 3 “Geologia i geotècnia”.   
 
 
1.4.6. Climatologia 

A I'Annex 4 “Climatologia”  es descriuen les principals característiques climatològiques 
de la zona d’actuació i que s’hauran de tenir en compte. 
 
 
1.4.7. Criteris de disseny 

Per a la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte els criteris de disseny 
sol·licitats a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i que són 
els següents: 

- Dotació de reg (condicions durant plenat)  2,1 l/s·ha (dotació de càlcul) 
- Dotació de reg (condicions normals de reg) 1,84 l/s·ha 
- Pendent de tota la sèquia (m/m)   0,0001 – 0,00035 
- Resguard mínim permès                                        25% del diàmetre interior de  

la canonada 
- Pressió mínima en les preses                                0,2m 
- Coeficient de Manning PE    0,007 

- Fòrmula aplicada Manning 
2/13/21 iARh

n
Q =

, essent 
   

Q cabal 
  n coeficient de rugositat o de manning 
  A àrea mullada 

Rh Radi hidràulic = 
P
A

, essent A l’àrea mullada i P el perímetre 

mullat 
  i pendent 
 

- La xarxa de reg partirà de l’actual xarxa de canals existents a la zona 
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La presa de la parcel·la haurà de tenir en tot moment un nivell superior al de les 
parcel·les a les quals abasteix la sèquia. D’aquesta manera es garantirà el reg de totes 
les parcel·les i es milloraran les condicions de reg actuals. 

1.4.8. Càlculs hidràulics 

Segons es dedueix de l’Annex 1 “Estudi d’Alternatives”, la puntuació màxima es 
correspon amb l’alternativa de revestiment mitjançant seccions tubulars plàstiques 
quedant així justificada l’execució de la sèquia mitjançant aquest mètode 

A l’Annex 7 “Càlculs Hidràulics” es justifica mitjançant els càlculs hidràulics (fòrmula de 
Manning) la utilització de:  

Ramal principal 
Diàmetre exterior m 

700 648,15 
630 257,36 
580 457,05 
500 166,78 
465 271,65 
400 207,07 

 

Ramal D1 
Diàmetre exterior m 

250 188,33 
 

1.4.9. Seguretat i Salut 

En compliment del Reial Decret número 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel que 
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al Treball en 
aquest tipus de projectes es presenta aquest a l’Annex 9 “Estudi de Seguretat i Salut”. 

1.4.10. Control qualitat 

La execució de les obres es durà a terme sota un estricte control de qualitat. S’adjunta 
a l’Annex 10 “Pla de control de qualitat” les directrius a seguir i els controls previstos. 

1.4.11. Procediment ambiental 

El “REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental”, al seu Annex II, Grup 
1.Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia, recull en l’apartat c) els projectes de 
gestió de recursos hídrics per a l’agricultura, en concret projectes de consolidació i 
millora de regadius de més de 100 Has, assimilables al present projecte. 

En el cas que ens ocupa, la sèquia Smith abasteix una superfície de reg 
d’aproximadament 57 Ha, pel que la considerarem fora de l’Annex II, Grup 1, apartat 
c). 

Segons el citat decret, Article 3, apartat 2, els projectes inclosos en l’Annex II, només 
s’hauran de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental si l’òrgan ambiental així ho 



 
 
CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA) 
TREBALL FI DE CARRERA 722-TRE-OP-4536 

 
 
 
 

 
DOC. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
1. Memòria 

13

decideix, seguint per això, l’òrgan ambiental, els criteris establerts en l’Annex III del 
mateix. 

Es conclou, per tant, que no és necessari que el present projecte sigui sotmès a 
avaluació d’impacte ambiental, donat que no es tracta d’una obra nova, sinó que es 
projecta sobre la ja existent i el nou traçat s’ajusta el màxim possible a l’actual.  

Tot i així, es presenta a l’Annex 11 “Estudi d’impacte ambiental” un document redactat 
amb l’objecte de: 

- Analitzar la situació de partida abans de l’execució del projecte 
- Descriure les actuacions a realitzar, analitzant prèviament possibles 

alternatives 
- Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 

l’execució del projecte 
- Indicar les mesures protectores i de recuperació ambiental més adequades 

que s’han de posar en pràctica amb objecte d’eliminar les afeccions 
ambientals identificades. 
 

1.4.12. Expropiacions i serveis afectats 

1.4.12.1. Expropiacions i ocupacions temporals 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

- Expropiacions: no s’ha considerat cap mena d’expropiació 
- Servituds: no s’ha considerat cap mena de servitud. 
- Ocupacions temporals: les ocupacions temporals són les franja necessàries per 
l’execució de les obres, pel pas de maquinària, l’aplec de materials i/o desviaments de 
trànsit s’han considerat de 8 metres repartits als dos costats de la sèquia. 
D’altra banda, tal i com es detalla en l’Annex 9 “Estudi de Seguretat i Salut” serà 
necessari ocupar temporalment una zona de 15x20 de la parcel·la 140 propietat del Sr. 
Juan Ferre Ramon per tal de posicionar les instal·lacions auxiliars d’obra(S’haurà de 
sol·licitar el permís pertinent). 
Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 
 
 Expropiacions:   0 m2 

 Ocupacions Temporals:   17.571,12m2 

     300 m2 

  ________________ 
 TOTAL:   17.871,12 m2 

 
Es preveu un cost de 1€/m2 per afrontar les ocupacions temporals, és a dir, 
17.871,12€. 

1.4.12.2. Serveis afectats 

Dins la zona del projecte hi ha serveis propietat de Fecsa – Endesa. Cal esmentar les 
esteses elèctriques que discorren paral·leles a la sèquia existent i que es preveu no 
afectar. 

Per duur a terme l’encreuament amb la carretera TV-3406 s’haurà de sol·licitar el 
pertinent permís a Diputació de Tarragona. 
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En el pressupost del projecte es preveu una partida alçada en concepte de possibles 
afeccions tot i que  no es preveuen afeccions importants i a destacar. 

1.4.13. Programació de les obres. Termini d’execució 

A l’Annex 8 “Pla d’Obres” s'estableixen els terminis previstos per a les diferents unitats 
d'obra que formen part del present Projecte, assenyalant-se la seva distribució 
temporal en el diagrama de barres i s'ha realitzat tenint en compte la forma en que 
s'executaran les obres.  

S'estableix un termini d'execució total de les obres de 3 mesos, però l'obra 
condicionada a la canalització de la sèquia, haurà de complir la data que especifiqui la 
Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre per a donar aigua i 
procedir al condicionament i reg normal de les terres. El Contractista haurà de 
preveure el nombre d'equips necessaris, convenientment reforçats, de manera que es 
puguin acabar els treballs de canalitzacions i accessos a les finques dins del termini 
comprès entre el tancament de I'aigua i el començament del reg. Aquetes dates van 
de finals de Gener a finals d’Abril. 

1.4.14. Classificació del contractista 

El contractista haurà d’estar classificat en els següents grups i subgrups: 

GRUP A, SUBGRUP 1, CATEGORÍA d. 

GRUP E, SUBGRUP 7, CATEGORÍA e. 

1.4.15. Justificació de preus 

A l’Annex 13 “Justificació de preus” es detalla la justificació de preus de les partides 
que conformen el projecte. El seu càlcul està basat amb els rendiments de cadascuna 
de les activitats projectades, després d’examinar els diferents fronts, amb el propòsit 
de dotar als equips del personal i maquinària adequats per a la seva execució. 

 
1.4.16. Revisió de preus 

La revisió de preus s’acollirà allò establert entre els articles 77 a 81 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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1.5. Pressupost 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   344.451,00 €   

13% DESPESES GENERALS       44.778,63 €   

6% BENEFICI INDUSTRIAL        20.667,06 €   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA    409.896,69 €   

16% IVA          65.583,47 €   

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA      475.480,16 €   

OCUPACIONS TEMPORALS        17.871,12 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L’ADMINISTRACIÓ                            493.351,28  €   

 

El pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat QUATRE-
CENTS NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS (493.351,28€). 
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1.6. Documents que integren el projecte 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
Memòria 
Annex 1. Estudi d’alternatives 
Annex 2. Estudi topogràfic 
Annex 3. Geologia i geotècnia 
Annex 4. Climatologia 
Annex 5. Llistat de propietaris 
Annex 6. Característiques principals 
Annex 7. Càlculs hidràulics 
Annex 8. Pla d’obres 
Annex 9. Estudi Seguretat i Salut 
Annex 10. Pla de control de qualitat 
Annex 11. Estudi Impacte Ambiental 
Annex 12. Serveis afectats 
Annex 13. Justificació de preus 
Annex 14. Pressupost per al coneixement de l’administració 
Annex 15. Recull fotogràfic 

 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Últim full 
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1.7. Declaració obra completa 

El present projecte correspon a una obra completa, susceptible de ser entregada per al 
ús general o servei corresponent, sense necessitat ni possibilitat de cap 
fraccionament. 
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1.8. Conclusions 

És indubtable el benefici de tot ordre que el revestiment de la Sèquia Smith 
representarà per als regants de la zona, una de les més importants de Catalunya en 
quant al conreu d'arròs. 

 
La reducció dràstica de les fuites d'aigua al llarg de la sèquia permetrà augmentar les 
dotacions de regs a la part baixa del canal, assegurant els conreus. La desaparició de 
les freqüents avaries per degradació de les actuals seccions permetrà reduir en gran 
mesura les importants despeses de conservació i donarà millors condicions 
d'explotació per tota la zona.    

 
La present Memòria, descriu amb suficient detall les obres que comprèn el "Projecte 
de canalització de la Sèquia Smith, T.M. Amposta (Tarragona)”, així com es justifiquen 
degudament les solucions que s'han adoptat.  

 

 

Amposta, Maig de 2010 

 

 

Sandra Nàgera Fernàndez 
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ANNEX 1. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

1. Introducció 

El cultiu d’arròs és gairebé exclusiu en l’àmbit d’actuació del projecte, i en menor mesura 
el cultiu hortícola. 

Els problemes generals que afecten actualment a totes les zones del Delta de l’Ebre són 
el progressiu deteriorament de les sèquies i la proliferació d’algues que obstrueixen les 
conduccions reduint la capacitat de conducció i la funcionalitat de les preses.  

El Delta de l’Ebre és un territori pràcticament pla, on per al regadiu per gravetat, el més 
petit desnivell té una gran importància.  

Actualment, les parets i el fons de la sèquia Smith estan formats per una secció en “u” 
executada in situ en un estat de deteriorament important, pel que ens trobem amb una 
sèrie d’inconvenients mencionats a continuació: 

− Grans pèrdues d’aigua per filtració. 

− Bolcament dels hastials, amb el corresponent trencament de la solera a les zones 
pròximes hastial-solera degut a la inestabilitat del terreny que requereixen constants 
reparacions d’elevats costos i de difícil execució. 

− Aterraments que cal netejar periòdicament i que es poden traduir en canvis de 
pendent de la sèquia al llarg del seu traçat, fins i tot arribant a fer-se negatives. 

− Proliferació de males herbes i algues que s’han d’eliminar periòdicament amb el 
consegüent augment dels costos de manteniment. 

Tots aquests inconvenients juntament amb la topografia pràcticament plana de l’àrea 
d’estudi fan necessària la realització d’una millora de les condicions del reg de la zona 
que inclouran la canalització de la traça actual i la col·locació de passos, preses i 
descàrregues on siguin necessaris. 

Les noves seccions es dissenyaran per poder transportar com a mínim el cabal 
corresponent a cada tram, essent aquest el resultat d’aplicar a la superfície de cada 
parcel·la la dotació de 2,1 l/s·Ha.. 

Per tot això en el present annex es realitzarà una descripció de les diverses alternatives 
de revestiment, indicant el criteri seguit per a fixar els paràmetres que varien d’una a una 
altra solució. 

2. Metodologia 

Les diverses alternatives existents i la multiplicitat de factors o circumstàncies que poden 
incidir en l’elecció de la més adequada fan que la decisió final pugui ser a vegades 
complexa, almenys si es vol basar en raons objectives. 

El requisit funcional que la capacitat de transport de la sèquia respongui a les exigències 
de projecte ha de complir-se de manera econòmicament eficient, és a dir, que els costos 
anuals relatius a la seva execució i manteniment siguin mínims.  
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Convé doncs atendre a condicionants constructius i a circumstàncies de tipus econòmic. 
L’anàlisi consisteix, en tot cas, en un estudi comparatiu de les solucions hidràuliques, 
constructives i mediambientals de diferents alternatives. La metodologia per al càlcul 
estarà fonamentada en criteris d’estabilitat i d’eficiència hidràulica de les seccions en 
qüestió. 

A continuació passem a descriure el procés que s’ha escollit per a la selecció de 
l’alternativa òptima, i que constarà de les següents fases: 

− Predimensionament de les seccions transversals a partir de les seccions de major 
eficiència hidràulica, definint la mateixa com la secció que maximitza la despesa 
canalitzada a través d’ella i descripció dels criteris de càlcul seguits. 

− Identificació i descripció dels tipus de revestiment. 

− Preselecció d’alternatives. 

− Valoració matricial de les alternatives pre-seleccionades que ens portarà a obtenir la 
solució més favorable.  

− Elecció de la solució final en base a criteris econòmics i als condicionants imposats 
per la “Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre”. 

 

3. Predimensionament 

3.1. Seccions de major eficiència hidràulica 

Ja que l’àrea transversal del canal és l’element decisiu en la capacitat de transport 
d’aigua i per altra part el perímetre mullat és un element que encareix notablement la 
solució, ens trobem que des del punt de vista geomètric el problema es plantejaria 
considerant com a secció òptima del canal aquella que per un àrea transversal 
determinada (necessària per deixar passar l’aigua desitjada), tingués un perímetre mullat 
mínim. D’aquesta manera s’obtenen els següents avantatges: 

- Es redueix el fregament d’aigua sobre les parets, cosa que permet conduir l’aigua 
a major velocitat. 

- S’abarateix la construcció de la sèquia. 

- Les seccions més comuns són: Rectangular, trapezial, semicircular i circular. 

 

3.1.1.  Secció rectangular 

La secció rectangular mullada ve expressada per: 

hbS ⋅=  
Essent: 

h: Alçada de la làmina lliure (m). 
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b: Amplada de la base del canal (m). 

Per al perímetre mullat es compleix: 

h2bP ⋅+=  

La secció mínima es presenta amb la base de doble longitud que l’alçada. 

h2b ⋅=  

El radi hidràulic per la secció rectangular de màxima eficiència hidràulica serà: 

2
hR h =  

3.1.2. Secció trapezial 

La secció mullada vindrà donada per l’expressió: 

h
2

baS ⋅
+

=  

Essent: 

h: Alçada de la làmina lliure (m). 

b: Amplada de la base del canal (m). 

a: Amplada del canal a l’alçada de la làmina lliure (m). 

El perímetre mullat vindrà donat per: 

t2bP ⋅+=  

Essent t la longitud mullada sobre els murs laterals expressada en metres. 

La condició de perímetre mínim a secció constant és que la base major sigui igual a dues 
vegades el talús. 

t2a ⋅=  

El radi hidràulic per la secció trapecial de màxima eficiència hidràulica serà: 

2
hR h =

 

3.1.3. Secció semicircular 

La secció, suposant plena la sèquia, vindrà donada per: 

2
RS

2

⋅π=  
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Essent R el radi de la sèquia expressat en metres. 

El perímetre mullat vindrà donat per: 

RP ⋅π=  

La secció serà mínima per a qualsevol mesura del radi i el seu radi hidràulic serà: 

2
RR h =  

Essent R el radi de la sèquia. 

 

3.1.4. Secció circular 

La secció mullada serà: 

RRRS ×
−

××
−

+×= )
2

cos()
2

sin(
2

2 πϑπϑϑ
 

Essent: 

 R: radi de la canonada 

 ϑ : angle interior (en radians) 

El perímetre mullat vindrà donat per: 

RRP ×
−

×+⋅= )
2

cos(2 πϑϑ  

I el seu radi hidràulic serà: 

RR

RRR
Rh

×
−

×+⋅

×
−

××
−

+×
=

)
2

cos(2

)
2

cos()
2

sin(
2

2

πϑϑ

πϑπϑϑ

 

Essent R el radi de la canonada. 

 

3.2. Criteris de càlcul 

La velocitat mínima no depèn únicament de les condicions hidràuliques de la conducció, 
sinó també de les característiques de l’aigua, en quan a volum i tipus de sólids en 
suspensió. 

Les velocitats per aquest tipus de projecte haurien d’estar compreses entre 0,5 i 3 m/s 
evitant així la sedimentació al fons dels llims que les aigües porten en suspensió, cosa 
que provoca la disminució de la secció i l’erosió a les parets respectivament. El reduït 
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pendent, però, necessari per assegurar el bon funcionament del reg per gravetat dins de 
les parcel·les, determinaran velocitats en alguns trams inferiors a 0,5 m/s. 

Per al càlcul de la secció de la sèquia es partirà de la despesa determinada a partir de la 
dotació de 2,1 l/s/Ha. i de la superfície de les parcel·les a regar i del pendent de rasant 
comprès entre 1x10-4 i 3,5x10-4 també proporcionat per la “Comunitat General de Regants 
del Canal de la Dreta de l’Ebre”.  

El càlcul hidràulic es realitzarà iterant la fórmula de Manning per a la secció de màxima 
eficiència hidràulica de manera que s’iguali l’expressió: 

3
2

2
1 hRS
I

nQ
⋅=

⋅  

Essent: 

Q: Cabal transportat (m3/s). 

n: Coeficient de rugositat de Manning. 

S: Superfície de la secció 

Rh: Radi hidràulic corresponent a la secció de màxima eficiència hidràulica(m). 

I: Pendent del canal. 

 

4. Identificació dels tipus de revestiment 

Els principals tipus de revestiment existents per a sèquies són: Formigó in situ, plaques 
prefabricades, totxos ceràmics, mampostería, materials bituminosos o asfàltics, 
membranes plàstiques, canaletes prefabricades de formigó i seccions tubulars de formigó 
o plàstiques.   

4.1. Formigó in situ 

El formigó és un material molt utilitzat per la realització de revestiments en canals. No 
obstant les condicions a les que es troba sotmès són enormement dures i fins a cert punt, 
poc adequades per a les seves característiques. 

Aquest material és sobradament impermeable per aconseguir unes filtracions petites, no 
obstant poden produir-se fissures degut a la baixa resistència a tracció i a les retraccions 
derivades de l’adormiment i els canvis de temperatura que poden provocar fuites d’aigua 
importants. 

Les pèrdues d’aigua als canals revestits de formigó en massa no es produeixen de 
manera uniforme sobre tot el revestiment, sinó localitzades en les fissures o juntes 
impermeabilitzades malament. 

Per això és imprescindible que, en canals amb revestiment que utilitzin aquest material, 
es prevegin unes juntes adequades, que siguin degudament impermeabilitzades, per a 
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que els moviments del revestiment es produeixin precisament a través d’aquestes juntes, 
sense necessitat d’esquerdar-se i sense que es produeixin filtracions. 

4.2. Plaques prefabricades 

Per al revestiment de canals es poden utilitzar peces prefabricades de formigó en forma 
de plaques de petit espessor amb dimensions molt variables, des de 30 x 50 cm2 a 2 x 1 
m2, que aconsegueixen abaratir el transport i la col·locació. 

L’espessor és funció de la resistència del material i ve condicionat perquè permeti 
transportar les peces, alçar-les i col·locar-les sobre l’excavació refinada del canal. 

Una característica fonamental del revestiment de plaques prefabricades és que té una 
longitud de juntes per metre quadrat que és molt superior que en el cas de formigó in situ. 
Això és cert encara amb plaques de grans dimensions i enormement més amb plaques 
petites. 

El resultat és que la probabilitat de filtracions és molt major en el cas de plaques. Per això 
la seva elecció s’ha de fer després d’un anàlisi acurat si el revestiment del canal es fa 
fonamentalment per combatre les filtracions.  

En la fabricació de revestiments amb plaques prefabricades és de màxima importància la 
qualitat del refí o perfilat de l’excavació. No solament no han de quedar irregularitats al 
terreny, que podrien trencar la placa, sinó que el pla del terreny excavat ha de quedar 
concordant amb la superfície desitjada. 

4.3. Totxos ceràmics 

Els totxos ceràmics executats amb argila cuita s’utilitzen en certes parts del món, en les 
que es disposa d’argila abundant, per fer uns revestiments de canals que s’assemblen 
molt en les seves característiques als revestiments de plaques de formigó prefabricades. 

S’uneixen amb morter de ciment i moltes vegades es recolzen sobre una altra capa de 
morter estesa sobre el terreny, el qual afavoreix la col·locació en el pla del talús i millora 
la impermeabilitat. 

Degut a la menor dimensió del totxos amb relació a les plaques prefabricades i al no 
tractament de les juntes amb materials impermeabilitzants, les filtracions són encara 
majors. 

Salta a la vista la gran quantitat de mà d’obra que requereixen, per tant s’aconsella el seu 
ús només en països on aquesta sigui barata, o per a canals de tamany molt petit. 

4.4. Maçoneria 

S’anomena maçoneria a una fàbrica formada per trossos gruixos de pedra que es 
col·loquen a mà, procurant no deixar buits, omplint-los amb morter de ciment. 

Les seves característiques fonamentals són la seva gran irregularitat superficial (que 
comporta un mal coeficient de rugositat), els gruixuts espessors de revestiment a que 
dóna origen i la seva insuficient impermeabilitat. Tot això fa que sigui un revestiment que 
només s’utilitza en ocasions especials, com por ser en terrenys rocosos impermeables o 
per a canals d’evacuació i de drenatge. 
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Generalment aquest revestiment resulta de cost elevat, per la gran quantitat de mà d’obra 
que necessita i el gran volum de fàbrica que resulta. 

4.5. Materials bituminosos o asfàltics 

Són revestiments flexibles formats per una prima capa de mescla de betum, graveta, 
sorra i pols. Posseeixen una composició anàloga a la del formigó, però el lligant és betum 
enlloc de ser ciment. Es diferencia a més en la manca d’aigua i en el tamany molt inferior 
dels àrids.  

A diferència dels revestiments rígids de formigó, posseeixen una gran capacitat de 
deformació, s’adapten bé a les variacions de temperatura, allargant-se o escurçant-se el 
que sigui necessari amb tensions molt petites de compressió o tracció, amb lo qual no és 
necessària la col·locació de juntes en aquests canals. 

No obstant, per efecte de calors excessius, quan està el canal buit amb forta insolació, 
existeix el perill que el revestiment, estovat, tingui tendència a fluir a la solera i part baixa 
dels talussos. 

L’inconvenient més gran procedeix de la seva falta de resistència al creixement de la 
vegetació, que els perfora fàcilment i acaba destrossant-los. 

Als inconvenients citats s’ha de afegir l’extrema primor del material, que els fa més 
vulnerables, i per això s’ha de recórrer o bé a protegir el revestiment recobrint-lo amb una 
capa de material granular molt fi, o cal reforçar la membrana d’alguna forma. 

4.6. Membranes plàstiques 

La idea d’emprar membranes bituminoses primes ha conduit també a utilitzar 
revestiments de làmines de materials plàstics, totalment impermeables i molts d’ells amb 
gran resistència a tracció. 

Els materials plàstics utilitzats són diversos. Els més usats són el policlorur de vinil (PVC), 
el Polietilè d’Alta Densitat (PEAD) i el butil. 

Les membranes són més flexibles que els revestiments d’aglomerat bituminós, 
posseeixen major resistència a l’erosió i al punxonament, i no s’estoven tant amb el calor, 
per això no tenen perill de despenjament per estovament. 

Igualment que els revestiments bituminosos, les membranes de plàstic tenen un fort 
enemic en el creixement de la vegetació natural i per això és precís un tractament del 
terreny, previament a la col·locació de la membrana. Aquest tractament ha de fer-se amb 
herbicides de la millor qualitat, i per tant exigeix una neteja profunda del terreny, traient 
tota la zona ocupada per arrels i matèria orgànica. 

4.7. Sèquies prefabricades de formigó 

Les sèquies també es poden fer de formigó prefabricat en fàbrica. Allò més generalitzat 
ha estat construir trams sencers de sèquia prefabricada, que com si fossin bigues, es 
recolzen després en pilastres d’alçada adequada, un darrera l’altre.La longitud de cada 
peça ha de complir la condició de la legislació vigent de transport per carretera, ja que 
s’haurà de portar les peces en camió des de la planta de prefabricació al lloc de 
muntatge. 
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La secció transversal de la sèquia pot ser molt diferent segons el fabricant i les 
conveniències de l’obra. Aquesta secció, a més de complir amb les condicions 
hidràuliques que es requereixen, necessita complir altres condicions d’ordre pràctic. La 
més important és que la superfície inferior (externa) d’un tram de sèquia pugui encaixar 
per tenir la mateixa forma, dins de la superfície interior d’altra peça igual, amb lo qual es 
podran apilar molts trams formant altes piles i ocupant poc terreny. 

Les sèquies prefabricades estan indicades en zones regables de molta superfície (i per 
tant amb molta longitud de sèquies) que cal construir en poc temps. 

Un avantatge molt important de la prefabricació és la millor qualitat del formigó obtingut ja 
que a les plantes de fabricació es poden controlar millor les dosificacions dels àrids, aigua 
i ciment, així com fer assajos freqüents de les resistències que es van obtenint pels 
formigons. 

Com que cada tram de sèquia prefabricada treballarà amb una biga, ha de resistir 
moments flectors i les traccions que aquests produeixen, amb lo que les sèquies van 
reforçades amb ferros rodons situats al llarg del tram. 

4.8. Seccions tubulars de formigó o plàstiques 

De formigó 

Els tubs poden fer-se de formigó en massa fins a un diàmetre de 500 mm, havent-los 
armar amb barres de ferro per a diàmetres majors. Això es degut als problemes 
d’esclafament de les terres de replè de la rasa on estan col·locats, sobrecàrregues 
mòbils, etc. No obstant, és recomanable que es facin de formigó armat sempre que sigui 
possible, ja que hi ha possibilitats de trencament durant el transport i col·locació, però 
sobre tot per assentaments diferencials al terreny. 

Donada la importància d’evitar les fuites, és imprescindible que els tubs tinguin previstes 
unes juntes perfectament impermeables, generalment formades per anells de cautxú 
natural o artificial. 

Plàstiques 

Una altra opció és l’entubament de la sèquia mitjançant una secció tubular plàstica, és a 
dir, PVC, polietilè corrugat o polipropilè. El mercat ofereix diferents diàmetres en aquest 
tipus de canonada, compresos entre 160mm i 1200mm els més comuns. El coeficient de 
rugositat és molt menor al formigó i les juntes elastomèriques en EPDM són perfectament 
estanques. 

Amb aquesta alternativa s’elimina per complet la generació i proliferació d’algues, 
disminuint notablement els costos de manteniment. 

5. Preselecció d’alternatives 

Un cop exposats els diferents tipus de revestiments s’efectua una preselecció 
d’alternatives basades en dos criteris inicials: 

- Es descartaran aquelles alternatives que suposin majors pèrdues d’aigua per 
filtració i que repercutiran en l’eficient ús i aprofitament de l’aigua així com en el 



 
  
CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA) 
TREBALL FI DE CARRERA 722-TRE-OP-4536 

 
 
 
 

 
 

DOC. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
Annex 1. Estudi d’alternatives 

10

control efectiu dels cabals utilitzats. Aquí s’inclouen els revestiments amb plaques 
prefabricades, totxos ceràmics i maçoneria. 

- Aquells sistemes que no garanteixin la seva estabilitat per el deteriorament 
ocasionat degut a l’emergència de la vegetació natural són també rebutjats d’inici. 
Aquesta condició descartarà les alternatives de revestiment amb materials 
bituminosos, asfàltics i plàstics. 

- D’entre les seccions tubulars de formigó o plàstiques s’opta per la solució amb 
canonades plàstiques ja que la rugositat és molt menor i d’aquesta manera 
aconseguirem que l’aigua pugui portar majors velocitats evitant la sedimentació, 
un factor clau en obres d’aquesta tipologia, on les pendents són mínimes. 

S’estudiaran les següents alternatives per les sèquies a projectar: 

- Sèquies de formigó in situ 
- Canaletes prefrabricades de formigó 
- Seccions tubulars plàstiques 
 

6. Valoració d’alternatives preseleccionades 

6.1. Criteris d’avaluació  

Els criteris a tenir en compte seran: 

- Cost econòmic: Es valorarà els costos d’execució de les obres definides per cada 
una de les alternatives considerades. 

- Simplicitat de construcció: Es tindrà en compte el moviment de terres a realitzar 
en cada una de les alternatives i la complexitat de la seva posterior construcció. 

- Termini execució: El termini d’execució és un factor molt important a tenir en 
compte ja que es limita a 3 mesos i s’ha d’acomplir per tal de donar servei als 
regants quan comenci la campanya de reg. 

- Cost d’explotació i manteniment: Es valoraran positivament aquelles alternatives 
que suposin menors necessitats de realitzar tasques de manteniment que es 
traduirien en uns elevats costos. 

- Impacte mediambiental: S’avaluaran els impactes sobre els factors de sòl, 
atmosfera, hidrologia superficial i subterrània, fauna i vegetació i el medi 
socioeconòmic tant en la seva fase d’execució como d’explotació per a cada una 
de les alternatives. 

6.2. Descripció general del procés 

Es realitzarà una valoració matricial on la matriu consta de tantes files (i) com criteris de 
selecció es considerin i tantes columnes (j) com alternatives de solució proposades. La 
puntuació de cada sistema per a un criteri determinat (Aij) és el producte de la valoració 
del sistema (aij) per la valoració de la Comunitat de Regants per aquest criteri (Vi) i pel 
pes específic del criteri (Pi). La valoració total de cada sistema és la suma de les 
puntuacions obtingudes a cada un dels criteris (ΣAij). La puntuació final de cada sistema 
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(Aj), englobats tots els conceptes i expressada sempre de 0 a 10 s’obté, per últim, 
mitjançant l’expressió: 

∑

∑

∑

∑

⋅
=

⋅

⋅⋅
= i

1
ii

i

1
ij

i

1
ii

i

1
ii1i

j

PV

A

PV

PVa
A  

Per a una millor comprensió del mètode utilitzat cal fer les següents observacions: 

a) Descripció de les alternatives preseleccionades 

Sèquies de formigó in situ 

Es l’alternativa que presenta el cost econòmic major en l’execució de les obres 
ocasionat fonamentalment per: 

- La necessitat d’efectuar grans moviments de terra als costats per realitzar 
els encofrats de les parets laterals amb les consegüents molèsties per als 
propietaris les parcel·les dels quals es vegin afectades pel pas de la 
sèquia. 

- La gran quantitat de medis mecànics necessaris per realitzar el 
condicionament  previ del terreny,  les excavacions, el transport de 
formigó, l’encofrat i el vibrat del formigó que encareixen considerablemente 
els costos d’execució. 

El temps de permanència d’una peça d’encofrat a un punt determinat serà el 
necessari per que el formigó adquireixi la resistència prevista i no es danyi al 
aixecar l’encofrat. Aquesta operació es realitzarà a les 24 hores de la construcció, 
en el cas de l’encofrat clàssic, i dificultarà en gran mesura el compliment dels 
terminis previstos d’execució de la sèquia. 

Les petites velocitats de transport produiran deposicions de partícules de llim 
transportades per l’aigua que es traduiran en una reducció de la secció i que 
hauran de ser eliminades periòdicament. 

Els impactes negatius sobre el medi físic, principalment sòl, soroll, pols, vegetació 
seran inevitables i es produiran durant la fase d’execució de les obres. 

Canaletes de formigó prefabricades 

Estan formades per peces de formigó prefabricat la longitud del qual acostuma a  
ser de 3 a 5 m. Als llocs d’unió de les peces, es recolzen en suports de formigó 
incrustats al sòl. 

El seu cost econòmic és inferior que el de les sèquies de formigó “in situ” i 
presenten l’avantatge de no necessitar realitzar pràcticament moviments de terra 
per a la seva instal·lació traduint-se aquesta en no provocar grans molèsties per 
als propietaris de parcel·la. 
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El muntatge de les canaletes es realitzarà amb rapidesa assegurant el compliment 
dels terminis imposats per la comunitat de regants per a la posta en marxa de la 
instal·lació. 

Al igual que en les sèquies de formigó in situ, les deposicions de partícules al fons 
de les canaletes hauran de ser eliminades periòdicament amb els desavantatges 
que això suposa. 

Els impactes negatius produits durant la fase d’execució de les obres seran 
pràcticament nuls. 

Seccions tubulars plàstiques 

El cost d’execució de las obres serà inferior a l’ocasionat per la realització de 
sèquies de formigó in situ i canaletes de formigó prefabricades. La necessitat de 
soterrar aquestes canonades requerirà efectuar moviments de terres que 
afectaran en menor mesura als propietaris de les parcel·les. 

El muntatge de les canonades es realitza amb rapidesa assegurant la execució de 
les obres en el termini marcat per la Comunitat de Regants. 

Al contrari que en els dos anteriors casos, en aquest tipus de secció es redueixen 
les tasques de manteniment ja que s’elimina la proliferació de les algues i es 
redueix la sedimentació al aconseguir velocitats més elevades (coeficient de 
rugositat menor). 

Els impactes negatius produïts durant la fase d’execució de les obres seran 
pràcticament nuls. 

 

b) El pesos específics dels criteris (P1 a P5), es puntuen d’1 a 5, de forma que els valors 
més alts correspondran als més importants i més coneguts i els més baixos indicaran 
una menor importància relativa o menor objectivitat en la seva valoració. La seva 
assignació final és la que ens donarà el valor més subjectiu en tot el procès. 

Els pesos donats han estat: 

- Cost econòmic:    P1 = 5 

- Simplicitat de construcció:   P2 = 1 

- Termini execució:    P3 = 5 

- Cost d’explotació i manteniment:  P4 = 5 

- Impacte mediambiental:   P5 = 3 

 

c) La valoració de la aptitud de les diverses solucions davant els diferents criteris 
contemplats (aij), s’ha portat a terme mitjançant un estudi comparatiu dels mateixos. 
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Els criteris es valoren bé directament quan hagi estat possible a partir de les dades 
existents o bé mitjançant apreciacions qualitatives adimensionals dependents d’una o 
més variables.  

Tant les valoracions quantitatives com les qualitatives es tradueixen posteriorment en 
xifres numériques entre 0 i 10, que reflecteixen les situacions extremes més 
desfavorables i favorables, respectivament.  

d) La valoració dels condicionants de la Comunitat de Regants es puntuen entre 0 i 10, 
en base a paràmetres generals dels que es disposi informació per a tot l’àmbit 
d’estudi, en relació amb els criteris contemplats. 

Cost econòmic 

Els costos derivats de l’execució de les obres s’hauran de minimitzar en lo 
possible. Se li assigna un valor de V = 8. 

Simplicitat de construcció 

La valoració d’aquest criteri es realitzarà en base a la complexitat de les 
instal·lacions projectades i en funció dels moviments de terra necessaris per a 
realitzar aquestes instal·lacions amb les consegüents molèsties que poden 
ocasionar als propietaris. 

Se li assignarà un valor de V = 7. 

Termini d’execució 

El termini d’execució és el criteri més altament valorat per la comunitat de regants 
que fixa el termini màxim d’execució de les obres en 3 mesos. 

La valoració d’aquest criteri serà de V = 10. 

Cost d’explotació i manteniment 

Les despeses d’explotació i manteniment seran, com és lògic suposar, sufragats 
en la seva totalitat per la comunitat de regants amb lo que la seva valoració per 
part d’aquesta serà alta. 

A aquest criteri se li assignarà un valor de V = 9. 

Impacte mediambiental 

Els impactes negatius sobre el medi físic seran molt reduïts i limitats en la seva 
major part a la fase d’execució d’obres mentre que els beneficis, sobre tot en 
l’àmbit socioeconòmic, seran altament positius. 

La valoració d’aquest criteri serà de V = 5. 

e) Els valors finals presos en cada una de les característiques, un cop analitzades les 
alternatives, són els que es mostren en la següent taula. 
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Sèquies de 
formigó in situ

Canaletes de 
formigó 

prefabricat

Seccions 
tubulars 

plàstiques
Cost econòmic 4 6 8
Simplicitat de construcció 2 10 10
Termini execució 5 10 10
Cost d’explotació i
manteniment 6 6 9
Impacte mediambiental 5 8 8  

 

6.3. Avaluació matricial d’alternatives 

Les alternatives més favorables seran aquelles que obtinguin la major puntuació al 
realitzar la valoració matricial. 

 

Sèquies de 
formigó in situ

Canaletes de 
formigó 

prefabricat

Seccions 
tubulars 

plàstiques
V P

Cost econòmic 4 6 8 8 5
Simplicitat de construcció 2 10 10 7 1
Termini execució 5 10 10 10 5
Cost d’explotació i
manteniment 6 6 9 9 5
Impacte mediambiental 5 8 8 5 3
Valor final 4,90 7,64 9,01  

  

7. Solució definitiva 

En vista dels resultats obtinguts en l’avaluació matricial queda justificada l’execució de la 
sèquia mitjançant la utilització de seccions tubulars plàstiques. La canonada proposada 
és de tipus Polietilè d’alta densitat, coextruida, de doble paret, interior llis i exterior 
corrugat, fabricades segons la norma EN 13476 amb rigidesa circumferencial SN8 
(KN/m2) que serà subministrada en barres de 6 a 12m, amb unió amb maneguet de 
PEAD i junta elastomèrica EPDM. S’escull aquest tipus de canonada per ser més 
econòmica que el PVC. D’altra banda, aquest tipus de canonada és la que típicament 
s’ha utilitzat en actuacions similars executades amb anterioritat a les que són objecte de 
projecte. 
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ANNEX 2. ESTUDI TOPOGRÀFIC 

1. Cartografia general utilitzada 

- Cartografia comarca del Montsià descarregada del web de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (www.icc.es)  

- Fotografies aèries de la zona 

- Planimetria i superfícies dels plànols cadastrals subministrats per la Comunitat 
General de Regants  

2. Aixecaments topogràfics de detall 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic del diferents traçats que composen la Sèquia 
Smith. 

L’aixecament ha estat realitzat amb una Estació Total GPS de doble freqüència de 
precisió centimètrica, composada per 2 GPS, equip mòbil amb llibreta electrònica i 
sistema de comunicacions RTK, a temps real. 

S’han fixat bases i s’han aixecat punts del traçat, coordenades dels quals (x, y, z) es 
llisten a continuació. Posteriorment es van col·locar fites per poder realitzar el replanteig. 

Els punts obtinguts es corresponen amb els següents conceptes: 

Solera o fons de la sèquia F 
Presa P 
Cota de parcel·la CP 
Inici ramal IR 
Fi ramal FR 
Regadora RE 
Desguàs DE 
Encreuament sota accés per a maquinària EM 
Encreuament sota carretera (o camí asfaltat) EA 
Encreuament sota camí (de terra) EC 
Encreuament sobre desguàs EDE 
Encreuament sobre llera natural ELL 
Canvi secció CS 
Límit camí LCC 
Límit carretera LCA 
Solera canal de presa SC 
Alçada llàmina lliure LL 
Comporta de ramal CO 
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Les coordenades de les bases per al replanteig són: 

 

  Coordenada x Coordenada y Coordenada z 
b1Smith 299.139,10 4.503.485,88 0,957 
b1Anglès 302.144,32 4.501.160,12 0,525 
    

 

A continuació presentem el llistat en format ASCII, on es detalla per columnes en el 
següent ordre: 

- Identificador del punt 

- Coordenades (x,y,z) 

- Atribut codificat tal i com s’ha detallat anteriorment 

 

Ordinal x y z Atribut 
1.000,00 298.728,73 4.503.408,40 1,00 SC 
1.001,00 298.728,75 4.503.408,49 1,41 LL 
1.002,00 298.729,02 4.503.408,72 1,86 LCC 
1.003,00 298.731,37 4.503.409,97 2,11 EC 
1.004,00 298.733,28 4.503.410,59 2,07 LCC 
1.005,00 298.746,52 4.503.415,35 0,69 F 
1.006,00 298.763,29 4.503.421,16 0,65 F P 
1.007,00 298.762,46 4.503.424,59 0,54 CP 
1.008,00 298.778,93 4.503.426,71 0,66 F 
1.009,00 298.793,21 4.503.431,82 0,66 F 
1.010,00 298.829,01 4.503.444,47 0,61 F 
1.011,00 298.846,14 4.503.450,64 0,66 F 
1.012,00 298.854,39 4.503.453,49 0,64 F P 
1.013,00 298.853,29 4.503.456,64 0,51 CP 
1.014,00 298.864,07 4.503.456,88 0,61 F CS 
1.015,00 298.883,47 4.503.463,77 0,63 F 
1.016,00 298.899,28 4.503.469,34 0,67 F 
1.017,00 298.917,47 4.503.475,76 0,62 F 
1.018,00 298.931,60 4.503.480,88 0,66 F 
1.019,00 298.959,52 4.503.490,65 0,63 F 
1.020,00 298.978,62 4.503.497,49 0,61 F 
1.021,00 298.988,94 4.503.501,12 0,64 F 
1.022,00 299.004,32 4.503.506,48 0,55 F 
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1.023,00 299.013,07 4.503.509,63 0,63 F 
1.024,00 299.032,39 4.503.516,41 0,59 F 
1.025,00 299.043,88 4.503.520,49 0,60 F DEI 
1.026,00 299.045,43 4.503.518,50 0,35 DEF 
1.027,00 299.045,42 4.503.521,32 0,59 F EDE 
1.028,00 299.055,10 4.503.527,96 1,08 EDE 
1.029,00 299.058,23 4.503.530,79 1,66 LCC 
1.030,00 299.059,75 4.503.531,88 1,63 EC 
1.031,00 299.061,36 4.503.533,29 1,52 LCC 
1.032,00 299.062,12 4.503.533,73 0,56 F 
1.033,00 299.062,49 4.503.534,23 0,56 F 
1.034,00 299.060,19 4.503.538,16 0,56 F 
1.035,00 299.058,92 4.503.540,65 0,53 F 
1.036,00 299.057,36 4.503.544,24 0,54 F 
1.037,00 299.056,09 4.503.549,18 0,56 F 
1.038,00 299.052,07 4.503.566,10 0,57 F 
1.039,00 299.048,03 4.503.583,31 0,54 F 
1.040,00 299.043,05 4.503.604,39 0,55 F 
1.041,00 299.038,02 4.503.625,40 0,54 F 
1.042,00 299.030,77 4.503.656,32 0,50 F 
1.043,00 299.025,38 4.503.679,13 0,51 F 
1.044,00 299.020,27 4.503.700,60 0,51 F 
1.045,00 299.016,12 4.503.718,29 0,50 F 
1.046,00 299.011,54 4.503.737,52 0,48 F 
1.047,00 299.006,96 4.503.756,82 0,49 F 
1.048,00 299.002,42 4.503.775,88 0,45 F 
1.049,00 298.997,95 4.503.794,57 0,48 F 
1.050,00 298.993,64 4.503.812,96 0,52 F 
1.051,00 298.989,58 4.503.829,64 0,54 F 
1.052,00 298.988,31 4.503.834,45 0,53 F D1 
1.053,00 298.988,06 4.503.835,40 0,53 F 
1.054,00 298.987,98 4.503.835,87 0,54 F 
1.055,00 298.987,36 4.503.838,58 0,92 EA 
1.056,00 298.985,81 4.503.845,05 0,53 F 
1.057,00 298.983,60 4.503.854,50 0,46 F 
1.058,00 298.980,12 4.503.869,22 0,46 F 
1.059,00 298.975,83 4.503.887,40 0,43 F 
1.060,00 298.971,63 4.503.905,12 0,45 F 
1.061,00 298.968,39 4.503.918,78 0,42 F P 
1.062,00 298.969,99 4.503.918,75 0,31 CP 
1.063,00 298.964,71 4.503.934,38 0,44 F 
1.064,00 298.960,88 4.503.950,70 0,44 F 
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1.065,00 298.959,16 4.503.957,97 0,49 F 
1.066,00 298.958,53 4.503.961,02 1,00 EM27 
1.067,00 298.957,73 4.503.963,97 0,48 F 
1.068,00 298.953,27 4.503.983,09 0,46 F 
1.069,00 298.949,55 4.503.998,76 0,46 F P 
1.070,00 298.951,36 4.503.998,83 0,30 CP 
1.071,00 298.947,23 4.504.008,71 0,45 F D1-1 
1.072,00 298.946,94 4.504.009,80 0,44 F 
1.073,00 298.946,46 4.504.012,41 1,01 EM21 
1.074,00 298.945,08 4.504.017,76 0,46 F 
1.075,00 298.943,37 4.504.025,02 0,45 F P 
1.076,00 298.944,94 4.504.025,25 0,40 CP 
1.077,00 298.938,24 4.504.046,22 0,41 F 
1.078,00 298.933,49 4.504.065,99 0,42 F 
1.079,00 298.928,81 4.504.085,13 0,42 F 
1.080,00 298.925,82 4.504.097,62 0,39 F 
1.081,00 298.925,74 4.504.097,92 0,40 F D1FI P 
1.082,00 298.926,80 4.504.098,91 0,33 CP 
1.083,00 298.947,77 4.504.008,29 0,48 F 
1.084,00 298.959,42 4.503.998,15 0,43 F REI P 
1.085,00 298.960,92 4.503.999,68 0,87 EC 
1.086,00 298.962,16 4.504.000,99 0,44 REF 
1.087,00 298.962,65 4.504.002,29 0,39 CP 
1.088,00 298.972,42 4.503.986,68 0,43 F 
1.089,00 298.988,26 4.503.972,67 0,38 F 
1.090,00 298.997,40 4.503.964,56 0,38 F REI P 
1.091,00 298.998,86 4.503.966,20 0,67 EC 
1.092,00 299.000,82 4.503.967,36 0,26 REF 
1.093,00 299.001,82 4.503.968,51 0,35 CP 
1.094,00 299.008,12 4.503.955,22 0,36 F 
1.095,00 299.011,38 4.503.952,30 0,39 F REI P 
1.096,00 299.012,87 4.503.953,76 0,69 EC 
1.097,00 299.013,61 4.503.955,26 0,31 REF 
1.098,00 299.014,74 4.503.956,12 0,24 CP 
1.099,00 299.022,75 4.503.942,29 0,38 F 
1.100,00 299.032,58 4.503.933,51 0,27 F 
1.101,00 299.049,19 4.503.919,02 0,26 F 
1.102,00 299.068,99 4.503.901,55 0,19 F 
1.103,00 299.080,49 4.503.891,48 0,23 F D1-1FI P 
1.104,00 299.082,26 4.503.891,59 0,27 CP 
1.105,00 298.989,82 4.503.834,62 0,49 F 
1.106,00 298.990,61 4.503.834,04 0,49 F REI P 
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1.107,00 298.994,43 4.503.836,18 0,79 EC 
1.108,00 298.995,64 4.503.837,87 0,27 REF 
1.109,00 298.996,94 4.503.838,10 0,29 CP 
1.110,00 298.997,29 4.503.828,40 0,45 F 
1.111,00 298.998,89 4.503.826,82 1,13 EM43 
1.112,00 299.001,30 4.503.824,97 0,43 F 
1.113,00 299.017,74 4.503.811,01 0,45 F 
1.114,00 299.030,18 4.503.800,75 0,45 F 
1.115,00 299.043,41 4.503.789,76 0,45 F 
1.121,00 299.069,58 4.503.767,88 0,46 F REI P1 P2 
1.122,00 299.068,04 4.503.765,71 0,27 CP1 
1.123,00 299.071,33 4.503.769,86 0,74 EC 
1.124,00 299.073,04 4.503.771,63 0,43 REF 
1.125,00 299.073,77 4.503.772,70 0,29 CP2 
1.126,00 299.093,22 4.503.748,20 0,40 F 
1.127,00 299.112,33 4.503.732,25 0,40 F REI P 
1.128,00 299.114,18 4.503.734,76 0,71 EC 
1.129,00 299.116,31 4.503.736,90 0,18 REF 
1.130,00 299.116,74 4.503.737,45 0,25 CP 
1.131,00 299.124,03 4.503.722,56 0,42 F 
1.132,00 299.139,38 4.503.709,71 0,40 F 
1.133,00 299.152,49 4.503.698,76 0,38 F REI P 
1.134,00 299.154,71 4.503.701,01 0,68 EC 
1.135,00 299.156,05 4.503.702,98 0,29 REF 
1.136,00 299.157,16 4.503.703,83 0,18 CP 
1.137,00 299.167,72 4.503.686,06 0,38 F 
1.138,00 299.183,04 4.503.673,29 0,41 F 
1.139,00 299.186,31 4.503.670,54 0,40 F REI P1 P2 
1.140,00 299.185,35 4.503.668,27 0,25 CP 
1.141,00 299.188,27 4.503.673,08 0,58 EC 
1.142,00 299.189,83 4.503.675,01 0,31 REF 
1.143,00 299.191,07 4.503.676,22 0,21 CP2 
1.144,00 299.200,46 4.503.658,74 0,37 F 
1.145,00 299.217,42 4.503.644,62 0,35 F 
1.146,00 299.232,84 4.503.631,78 0,35 F 
1.147,00 299.241,57 4.503.624,55 0,36 F REI P1 P2 
1.148,00 299.240,16 4.503.622,17 0,22 CP1 
1.149,00 299.243,50 4.503.626,91 0,63 EC 
1.150,00 299.245,11 4.503.629,02 0,29 REF 
1.151,00 299.246,15 4.503.630,30 0,13 CP2 
1.152,00 299.258,22 4.503.610,72 0,36 F 
1.153,00 299.274,76 4.503.596,94 0,34 F REI P 
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1.154,00 299.276,60 4.503.598,90 0,76 EC 
1.155,00 299.278,14 4.503.600,49 0,14 REF 
1.156,00 299.279,70 4.503.601,41 0,14 CP 
1.157,00 299.290,09 4.503.584,17 0,34 F 
1.158,00 299.307,94 4.503.569,24 0,35 F REI P1 P2 
1.159,00 299.306,23 4.503.567,59 0,24 CP1 
1.160,00 299.309,40 4.503.571,32 0,71 EC 
1.161,00 299.310,86 4.503.572,99 0,30 REF 
1.162,00 299.311,48 4.503.573,75 0,17 2,00 
1.163,00 299.324,38 4.503.555,59 0,35 F 
1.164,00 299.340,52 4.503.542,15 0,35 F 
1.165,00 299.345,62 4.503.537,88 0,34 F REI P 
1.166,00 299.347,33 4.503.539,70 0,61 F REI P 
1.167,00 299.349,16 4.503.541,63 0,10 REF 
1.168,00 299.349,98 4.503.542,16 0,17 CP 
1.169,00 299.364,83 4.503.521,86 0,34 F 
1.170,00 299.377,38 4.503.511,43 0,34 F REI P1 P2 
1.171,00 299.376,05 4.503.508,90 0,19 F REI P1 P2 
1.172,00 299.378,85 4.503.513,35 0,62 EC 
1.173,00 299.380,14 4.503.514,97 0,38 EF 
1.174,00 299.380,85 4.503.515,68 0,27 CP2 
1.175,00 299.396,27 4.503.495,71 0,32 F 
1.176,00 299.409,93 4.503.484,41 0,29 F 
1.177,00 299.425,59 4.503.471,43 0,29 F REI P1 P2 
1.178,00 299.424,08 4.503.469,76 0,25 CP1 
1.179,00 299.427,06 4.503.473,36 0,64 EC 
1.180,00 299.428,53 4.503.475,37 0,24 EC 
1.181,00 299.429,15 4.503.476,77 0,23 CP2 
1.182,00 299.442,72 4.503.457,14 0,30 F 
1.183,00 299.460,64 4.503.442,15 0,26 F 
1.184,00 299.475,76 4.503.429,58 0,27 1 P2 
1.185,00 299.474,18 4.503.427,41 0,20 CP1 
1.186,00 299.477,60 4.503.431,60 0,59 EC 
1.187,00 299.479,00 4.503.433,36 0,38 REF 
1.188,00 299.479,89 4.503.434,18 0,23 REF 
1.189,00 299.491,53 4.503.416,45 0,28 F 
1.190,00 299.492,97 4.503.415,22 0,27 F REI P 
1.191,00 299.495,32 4.503.416,71 0,65 EC 
1.192,00 299.496,55 4.503.418,63 0,40 REF 
1.193,00 299.497,31 4.503.419,52 0,23 CP2 
1.194,00 299.510,72 4.503.400,54 0,27 F 
1.195,00 299.517,61 4.503.394,83 0,27 F REI P 
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1.196,00 299.519,43 4.503.396,63 0,65 EC 
1.197,00 299.521,02 4.503.398,57 0,23 REF 
1.198,00 299.521,58 4.503.398,97 0,28 CP 
1.199,00 299.537,92 4.503.377,95 0,28 F P 
1.200,00 299.537,03 4.503.376,78 0,15 CP 
1.201,00 299.552,39 4.503.365,87 0,25 F 
1.202,00 299.565,54 4.503.354,88 0,23 FP 
1.203,00 299.574,51 4.503.347,41 0,28 F REI P 
1.204,00 299.576,32 4.503.349,58 0,65 EC 
1.205,00 299.577,89 4.503.351,69 0,34 REF 
1.206,00 299.578,78 4.503.352,46 0,27 REF 
1.207,00 299.587,60 4.503.336,48 0,26 F 
1.208,00 299.601,28 4.503.325,17 0,26 F 
1.209,00 299.617,57 4.503.311,60 0,23 F 
1.210,00 299.622,06 4.503.307,95 0,11 F 
1.211,00 299.626,26 4.503.304,31 1,46 EA60 
1.212,00 299.630,02 4.503.301,50 0,26 F 
1.213,00 299.641,82 4.503.290,95 0,24 F 
1.214,00 299.653,00 4.503.281,53 0,20 F 
1.215,00 299.655,95 4.503.279,06 0,22 F CS 
1.216,00 299.665,43 4.503.271,10 0,20 F P1 P2 
1.217,00 299.665,96 4.503.271,90 0,27 CP1 
1.218,00 299.664,64 4.503.270,31 0,16 CP2 
1.219,00 299.678,42 4.503.260,33 0,21 F 
1.220,00 299.690,92 4.503.250,02 0,21 F 
1.221,00 299.703,42 4.503.239,66 0,21 F P 
1.222,00 299.704,86 4.503.240,81 0,20 CP 
1.223,00 299.723,09 4.503.223,32 0,22 F 
1.224,00 299.727,22 4.503.219,90 0,20  F P 
1.225,00 299.726,68 4.503.219,24 0,10 CP 
1.226,00 299.737,84 4.503.211,15 0,17 F 
1.227,00 299.754,87 4.503.196,96 0,15 F 
1.228,00 299.758,02 4.503.194,43 0,14 F P 
1.229,00 299.758,93 4.503.195,40 0,14 CP 
1.230,00 299.769,99 4.503.184,43 0,14 F 
1.231,00 299.778,47 4.503.177,38 0,15 F P 
1.232,00 299.777,55 4.503.176,18 0,03 CP 
1.233,00 299.792,04 4.503.166,18 0,13 F 
1.234,00 299.800,84 4.503.158,88 0,16 F P 
1.235,00 299.802,10 4.503.160,30 0,05 CP 
1.236,00 299.814,62 4.503.147,55 0,16 F  
1.237,00 299.829,99 4.503.134,73 0,09 F 
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1.238,00 299.842,97 4.503.123,98 0,08 F P1 P2 
1.239,00 299.843,75 4.503.125,50 0,02 CP1 
1.240,00 299.841,81 4.503.122,54 -0,06 CP2 
1.241,00 299.856,79 4.503.112,47 0,07 F 
1.242,00 299.874,59 4.503.097,69 0,04 F P 
1.243,00 299.875,74 4.503.099,05 -0,04 CP 
1.244,00 299.887,88 4.503.086,83 0,11 F 
1.245,00 299.902,08 4.503.075,09 -0,02 F P1 P2 DFI 
1.246,00 299.902,92 4.503.073,14 -0,10 CP1 
1.247,00 299.851,75 4.503.071,68 -0,03 CP2 
1.248,00 299.895,47 4.503.080,57 0,02 F NT 
1.249,00 299.896,24 4.503.079,28 0,21 NT 
1.250,00 299.897,08 4.503.077,90 0,06 NT 
1.251,00 299.897,88 4.503.076,22 -0,20 NT 
1.252,00 299.898,22 4.503.075,16 -0,09 NT 
1.253,00 299.898,35 4.503.074,57 -0,06 NT 
1.254,00 299.898,57 4.503.072,15 -0,02 NT 
1.255,00 299.899,00 4.503.064,11 0,03 NT 
1.256,00 299.899,76 4.503.053,87 0,03 NT 
1.257,00 299.900,46 4.503.043,65 0,20 NT 
1.258,00 299.900,79 4.503.043,47 0,13 NT 
1.259,00 299.901,39 4.503.042,55 0,08 NT 
1.260,00 299.902,37 4.503.041,30 0,10 NT 
1.261,00 299.905,10 4.503.039,04 0,10 NT 
1.262,00 299.912,82 4.503.032,85 0,01 NT 
1.263,00 299.922,43 4.503.025,68 -0,02 NT 
1.264,00 299.928,14 4.503.021,10 0,01 NT 
1.265,00 299.936,92 4.503.014,62 -0,01 NT 
1.266,00 299.945,05 4.503.008,11 -0,03 NT 
1.267,00 299.954,20 4.503.001,13 -0,03 NT 
1.268,00 299.964,15 4.502.993,71 -0,01 NT 
1.269,00 299.972,20 4.502.987,69 -0,02 NT 
1.270,00 299.981,17 4.502.981,32 0,00 NT 
1.271,00 299.981,17 4.502.981,34 -0,01 NT 
1.272,00 299.991,85 4.502.973,84 0,08 NT 
1.273,00 299.996,83 4.502.971,04 -0,02 NT 
1.274,00 299.998,17 4.502.967,12 0,87 NT EA 
1.275,00 300.005,62 4.502.955,09 0,34 NTFI P1 P2 
1.276,00 300.004,47 4.502.953,56 -0,02 CP1 
1.277,00 300.009,58 4.502.955,81 -0,51 CP2 
b1Smith 299.139,10 4.503.485,88 0,96 BASE 
b1Anglès 302.144,32 4.501.160,12 0,53 BASE 
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3. Bases topogràfiques 

 

 

CODI: NOM: B1Anglès

Zona: Delta de l'Ebre
Municipi: Amposta X 302.144,322
Província:  Tarragona Y 4.501.160,122

Z 0,525

SENYAL:

Fita color vermell

SITUACIÓ:

Entre camí i sèquia, cantonada amb pas formigonat

CROQUIS: FOTOGRAFIA:

COORDENADES UTM
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CODI: NOM: B1 Smith

Zona: Delta de l'Ebre
Municipi: Amposta X 299.139,101
Província:  Tarragona Y 4.503.485,876

Z 0,957

SENYAL:

Fita color vermell

SITUACIÓ:

Propera a caseta, situada en zona sense cultivar d'entrada a finca

CROQUIS: FOTOGRAFIA:

COORDENADES UTM
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ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 
1. Introducció 
 
En el següent annex es detallen les característiques geològiques i geotècniques de 
l’àmbit d’estudi. Es pretén caracteritzar el terreny a partir de les dades existents a estudis 
previs de la zona, així com de dades pertanyents al Mapa geològic de les comarques de 
l’Ebre elaborat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2. Antecedents 
 
Es disposa també de les dades obtingudes de l’estudi geotècnic realitzat per la sèquia 
d’Antonet ubicada a una zona pròxima a la zona d’estudi i sobre les mateixes estructures 
geològiques. Per tant, es previsible trobar materials semblants, de característiques 
geotècniques similars. 
 
 
3. Descripció geològica 
 
3.1. Característiques geomorfològiques 
 
El Delta de l’Ebre és una estructura geològica activa, formada per l’acumulació de 
sediments aportats pel riu, sediments marins i sediments autòctons dipositats al fons 
d’antigues llacunes o basses. Donat que és un aparell sedimentari funcional, la seva 
geometria evoluciona en el temps en funció de la quantitat de sediments que aporta 
l’Ebre i de la redistribució que fan els corrents marins, les onades, els vents, l’activitat 
antròpica i les marees. 
 
Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format 
per sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu. 
 
A la superfície de la zona d’estudi afloren dos tipus de material tots pertanyents a 
l’Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per graves, sorres i llims. 
El segon es troba ubicat a la esquerra en una petita superfície i està format per lutites 
amb matèria orgànica i torba. 
 
3.2. Nivell freàtic 
 
El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell dels camps d’arròs. Pot variar 
significativament segons el règim de regadiu, el nivell de les sèquies, les pluges... 
 
3.3. Excavabilitat dels materials 
 
Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria 
convencional tipus retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit. 
 

3.4. Paràmetres geotècnics del subsòl 
 
A continuació s’exposa una taula amb valors orientatius dels paràmetres geotècnics, 
cohesió, angle de fregament intern i densitat aparent humida, corresponents a cadascun 
dels tipus de terreny presents a la zona d’estudi. 
 

MATERIALS C (Tn/m2) Ɣ (Tn/m3) Φ (graus) 

Terra vegetal 0-1 1.85-1.90 26-30º 
Argiles i llims argilosos 1-3 1.90-1.95 18-20º 
Terrenys compactes 3-10 1.80-1.95 31-33º 
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3.5. Estabilitat de rases 
 
En general les rases o trinxeres no són estables, per tant exigeixen un talús estès. 
Només en els casos on es troben argiles existeix una certa estabilitat de les parets de les 
rases. 
 
3.6. Cimentacions 
 
Tal i com es reflexa en la taula anterior, la capacitat portant del terreny de la zona d’estudi 
és molt petita. A més a més, el nivell freàtic es troba pràcticament al nivell dels camps 
d’arròs. Aquests dos factors s’han de tenir en compte de cara a la execució de les obres. 
Així, es proposa la execució d’un llit de graves protegit amb un geotextil sota la conducció 
per tal de: 
 

- Regularitzar el fons de la excavació i assegurar les cotes de la rasant 
- Crear un drenatge sota la conducció i evitar possibles pressions d’aigua sobre la 

canonada 
- Millorar la capacitat portant del terreny per evitar assentaments 

 
 
3.7. Agressivitat química de les aigües 
 
És molt probable la presència de restes d’adobs químics amb presència de sulfats en 
algunes èpoques de l’any, tant al terreny com a les sèquies. En aquest cas, és 
recomanable  utilitzar formigons per a ambient almenys Qa.  
 
S’ha de tenir en compte també la possible proximitat a la costa pels elements en contacte 
amb l’aire marí (eventualitat de l’ambient IIIa) o en contacte amb el terreny (ambient IIa). 
 
4. Conclusions 
 
Del present estudi i donades les característiques de l’obra a projectar es poden extreure 
les següents conclusions: 
 

-  La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient. 
-  Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar 
maquinaria convencional. 
-  El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat. 
-  Les rases poden presentar problemes d’estabilitat. 
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ANNEX 4. CLIMATOLOGIA 

El delta de l'Ebre és una llengua de terra emergent de la mar i envoltada per aquesta 
quasi per tot arreu. Això condiciona, evidentment, des del punt de vista climàtic, una baixa 
oscil.lació tèrmica i una elevada humitat. Per altra part, el Delta es troba envoltat per una 
sèrie de nuclis muntanyencs que separen la vall de l'Ebre de la mar Mediterrània. 
 
En aquesta situació, les depressions atlàntiques que baixen per aquesta vall i passen a la 
Mediterrània produeixen a la zona una sèrie de fenòmens característics. Bàsicament, 
originen unes fortes ventades, presents de novembre a abril, de vents de direcció NW, 
ratxats, temperats i amb baix contingut d'humitat. 
 
Exposem a continuació un resum de les característiques climatològiques del medi deltaic: 
 
1. Temperatura 

 
El Delta de l'Ebre té un clima temperat, típic de les zones marítimes de la Mediterrània. La 
temperatura mitja anual per al període és de 16.5 º C, mentre que la mitjana del mes més 
fred (gener-febrer) és entre els 9 i els 11 º C. D'altra banda, la temperatura mitjana del 
mes més càlid es situa entre els 24 i els 26º C i es dóna normalment en els mesos de 
juliol i agost. 
 
Els valors absoluts màxims de temperatura s'obtenen durant els mesos de juliol i agost, 
quan s'arriba a valors de 33 a 35 ºC. Aquestes altes temperatures, unides a l'elevada 
humitat relativa de l'aire, causen una sensació de calor de diversos graus més dels reals. 
Els valors absoluts de temperatura mínima tenen lloc entre novembre i febrer amb uns 
valors al voltant de 1.5-2 ºC. És en aquestes dates quan es poden arribar a produir 
algunes gelades però, encara que la durada mitja del període de gelades és de 2-4 
mesos, aquestes es localitzen principalment durant els mesos de gener i febrer. 
 
L'oscil·lació tèrmica mitjana mensual està al voltant dels 7.5-8.5 º. 

2. Precipitació 
 
La pluviometria de l'àrea de l'estudi varia dels 400-500 mm anuals a la zona costanera 
fins als 900-1000 mm anuals de la zona alta del massís de Caro. 
La major part del volum de precipitació ocorre fonamentalment en règim torrencial a base 
de tempestes de curta durada, concentrades majorment en alguns dies de tardor, i 
associades al pas de borrasques per la costa mediterrània. 
 
Els fronts de pluges derivats de les borrasques atlàntiques assoleixen aquesta zona 
mediterrània ja desgastats i generen pluges de menor quantia, que es concentren 
sobretot a la primavera en re agrupar-se els núvols i xocar amb la serra de Caro. 
 
Les precipitacions són molt variables segons els anys i, a més, aquesta pluja és repartida 
molt irregularment al llarg de l'any; en general, hi ha dues èpoques (setembre-novembre i 
abril-juny, tardor i primavera) amb fortes pluges, i dues altres èpoques (desembre-març i 
juliol-agost) amb marcada sequera. 
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3. Tipus de vents predominants, direcció i velocitat 
 
Els vents de major intensitat són els rafejats i secs de direcció NW, originats per les 
depressions atlàntiques i canalitzats al llarg de la vall de l'Ebre, sent especialment 
freqüents en tardor i primavera. Aquestes dues estacions representen el pas del període 
fred al período càlid i viceversa i presenten freqüents canvis bruscos i inestabilitat, 
especialment a la tardor, quan les primeres masses d'aire fred envaeixen el territori amb 
el mar encara molt temperat, afavorint la proliferació de nuclis tempestuosos. Durant la 
part de l'any amb clima temperat o càlid són característics els vents produïts pel major 
caldejament de la terra respecte al mar (marinades i terrals) amb una velocitat 
generalment compresa entre 1.5 i 2.5 m/segon. 
 
4. Relació entre el clima i la hidrologia del Delta 
 
Durant els llargs períodes d'estiatge els cabals del tram inferior de l'Ebre i els cabals 
circulants aigües a baix de l'embassament de Ribarroja són funció del règim de la 
demanda energètica, això significa que són predicibles en funció del mes, el dia i l'hora. 
 
D'altra banda, els cabals mínims del tram inferior de l'Ebre desembassats per Ribarroja, 
són funció de la concessió de les centrals nuclears d'Ascó per a la seva refrigeració (73 
m3/s) més el cabal necessari perquè la temperatura del riu no s'elevi més de tres graus 
aigües sota de la sortida de refrigeració, amb el qual es manté entre 80 i 100 m3/s. Així 
doncs, qualsevol relació del cabal habitual del tram inferior de l'Ebre amb el règim climàtic 
de la seva conca és pura coincidència. Només esporàdicament, quan es produeixen 
pluges intenses i els embassaments són plens, el règim reflecteix, en cert grau, els pics 
pluviomètrics de major nivell. 
 
Les dades expressades en el paràgraf anterior es refereixen al tram inferior de l'Ebre 
(entre Ribarroja i el delta). Referent a la plana deltaica, la relació entre la climatologia i el 
règim de cabals de l'Ebre, és encara menor. El delta de l'Ebre està integrat per dos 
dominis fonamentals, les zones humides naturals (habitualment inundades pel nivell de 
mar) i els arrossars, inundats des de mitjan abril fins a finals de gener amb aigua de 
l'Ebre. La inundació dels camps d'arròs es realitza gràcies a l'existència de dos canals i 
les seves respectives ramificacions, que deriven entre 45 i 50 m3/seg d'aigua des de 
l'assut de Xerta (a 25 km aigües a dalt del delta). Durant aquests mesos d'inundació al 
Delta, l'aigua de pluja s'escorre pels sobreeixidors dels arrossars, sense afectar 
sensiblement enmig deltaic. D'altra banda, durant els mesos restants (des de febrer fins a 
mitjan abril), les precipitacions pròpies d'aquesta època són habitualment febles o molt 
febles i les aigües freàtiques són evacuades mitjançant la densa xarxa de sèquies de 
drenatge i estacions costaneres de bombatge per permetre el treball en sec dels camps i 
la preparació de la següent collita. Durant aquest període el nivell de les sèquies de 
drenatge es manté per sota del nivell del mar, per permetre un bon drenatge del terreny, i 
els canals de regadiu es mantenen secs per evitar les fugues des de les juntes del 
revestiment i des dels portells de reg, que podrien enfangar el terreny i dificultar el seu 
treball. 
Així doncs, encara que existeixin referències que afirmin, a partir dels valors de 
pluviometria i evapotranspiració, que "durant el període estival i part de la tardor, la 
reserva d'aigua del terra és gairebé nul·la" (pàgina 13 del capítol 1 del Pla Integral del 
Delta de l'Ebre (DEMANA)), això s'ha d'entendre estrictament en termes de balanç teòric, 
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ja que a la pràctica el delta es troba inundat durant tot l'estiu gràcies al cultiu de l'arròs 
amb aigua dels canals de l'Ebre, evidenciant el divorci entre la climatologia i la realitat 
d'un entorn totalment artificialitzat. 
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ANNEX 5. LLISTAT DE PROPIETARIS 

A continuació s’adjunta el llistat de propietaris on es detalla el municipi, el nom del 
propietari i les dades de la parcel·la (parcel·la i superfície). Dit cens ha estat subministrat 
per la pròpia Comunitat de Regants de la Dreta del Riu Ebre.  

MUNICIPI  ZONA 
POLÍGON ‐ 
PARCEL∙LA  SUPERFÍCIE PROPIETARIS 

AMPOSTA  PRATS  A‐20‐158  0,957  BALADA BORDES, FRANCISCA       
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐157  1,095  BALLESTE PUIGCERVER, JOSEFA    
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐157‐1  0,510  BALLESTE PUIGCERVER, TERESA    
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐156  0,412  CASAJUST REVERTE, FRANCISCO    
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐159  0,613  CASAJUST REVERTE, FRANCISCO    
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐25‐A  0,471  COMES BELTRAN, ELVIRA          
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐154‐1  0,690  CRUELLES MARTINEZ, AGUSTIN     
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐154  0,690  CRUELLES MARTINEZ, RAMON       
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐152  0,894  FERRANDO ESPUNY, FRANCISCO     
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐140  8,103  FERRE RAMON, JUAN 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐148  0,396  MASIA GEIRA, JOSE              
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐177  0,635  MOYA BALADA, FRANCISCO         
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐179  0,438  MOYA BALADA, JOSEFA            
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐176  0,438  MOYA BALADA, MANUEL            
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐178  0,438  MOYA MATAMOROS, RAMON         
AMPOSTA  PRATS  A‐22‐76  2,661  MUSOLAS CARTAÑA, ALBERTO 
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐25  8,946  RAMON CARRASCO, HNOS. Y ABUELO 

AMPOSTA 
PRATS 

A‐19‐15(141‐18‐31‐
23‐A)* 

8,048  RAMON CARRASCO, HNOS. Y ABUELO 

AMPOSTA  PRATS  A‐20‐187  1,198  RAMON CARRASCO, HNOS. Y ABUELO 
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐24  1,752  RAMON CARRASCO, HNOS. Y ABUELO 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐151  0,924  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐150  1,150  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐153  0,909  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐14  3,723  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐145  0,657  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐149  0,654  RAMON CARRASCO, JUAN Y ENRIQUE 
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐24  2,102  REVERTE CASAJUST, AGUSTIN      
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐25  1,555  REVERTE CASAJUST, AGUSTIN      
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐155  0,900  REVERTE CASAJUST, JUAN Y CSTE  
AMPOSTA  PRATS  A‐19‐19  1,632  REVERTE CASAJUST, JUAN Y CSTE  
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐139  2,190  REVERTE CASAJUST, JUAN Y CSTE  
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐146  0,438  SAMPER MOYA, FRANCISCA         
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐138  0,427  REVERTE CASAJUST, JUAN    
AMPOSTA  PRATS  A‐20‐189  0,345  CRUELLES MARTINEZ, RAMON       

      56,991   
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ANNEX 6. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

Títol del Projecte: Canalització de la Sèquia Smith, T.M. Amposta (Tarragona) 

Situació:   Terme municipal Amposta 

Obres objecte del projecte: 

Sèquia Superfície (ha) Presa aigua TM Pertany a 
Smith 57 Canal Anglès Amposta Zona Prats 

 

Tipologia obra:    Xarxa de reg 

Pressió en preses:    >0,2m 

Longitud canonades:  2.196,39 ml 

Ramal principal 
Diàmetre exterior m 

700 648,15 
630 257,36 
580 457,05 
500 166,78 
465 271,65 
400 207,07 

 

Ramal D1 
Diàmetre exterior m 

250 188,33 
 

Tipus i nombre arquetes: 

Capçalera Gir/Entroncament Presa Descàrrega 
1 6 32 1 

 

Pressupost execució material: 344.451,00€ 

Cost:     6.043 €/ha 

Termini execució:   3 mesos 
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ANNEX 7. CÀLCULS HIDRÀULICS 

1. Introducció 

L’objecte del present annex és mostrar el funcionament hidràulic de les seccions per a la 
canalització de la sèquia Smith. 

Per això es determinarà la nova làmina d’aigua que en tot moment ha de tenir un nivell 
superior al de les parcel·les a les que abasteix. D’aquesta manera es garanteix el reg de 
totes les parcel·les i es milloren les condicions de reg actuals. 

2. Criteris de disseny 

Pels càlculs hidràulics de la sèquia s’han pres com a dades de partida els sol·licitats per 
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i que són els següents: 

- Dotació de reg (condicions durant plenat)   2,1 l/s·ha (dotació de càlcul) 
- Dotació de reg (condicions normals de reg)  1,84 l/s·ha 
- Pendent de tota la sèquia     0,0001 – 0,00035 
- Resguard mínim permès 25% del calat màxim 
- Pressió mínima en les preses 0,2m 
- Coeficient de Manning PE     0,007 

- Fòrmula aplicada: Manning 2/13/21 iARh
n

Q = , essent 

 Q cabal 
 n coeficient de rugositat o de manning 
 A àrea mullada 

 Rh Radi hidràulic = 
P
A

, essent A l’àrea mullada i P el perímetre mullat 

 i pendent 
  
 
- La xarxa de reg partirà de l’actual xarxa de canals existents a la zona 

 
Amb totes aquestes dades es realitza el predimensionament de les seccions i a partir 
d’aquí es calculen les variables hidràuliques de les seccions a cada una de les preses i es 
verifica si aquestes són correctes en totes i cada una de les seccions. Si aquestes no són 
anòmales es dóna per finalitzat el càlcul, però si es detecten problemes s’han de canviar 
les seccions de predimensionament. 

3. Dimensionament de la xarxa 

El primer pas per definir la xarxa ha estat l’amidament de la superfície de les diferents 
parcel·les. Coneguda la superfície, així com les condicions de servei de cadascuna 
d’elles, s’ha procedit al càlcul hidràulic de la xarxa. 

Una vegada coneguda la superfície de cada parcel·la es procedeix al càlcul del cabal en 
cada node, agafant la dotació de 2,1l/s·ha per ser aquest el cabal més gran que ha de 
passar per la canonada. D’aquesta manera, s’obté el cabal en cada node, i a la vegada el 
cabal per a tota la superfície de reg. 
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Un cop conegut el cabal màxim que passarà per la canonada, es busca, en cada tram, 
quin diàmetre és l’òptim. 

En primer lloc es calcula l’àrea mullada, el perímetre mullat i el radi hidràulic per a 
cadascuna de les canonades disponibles al mercat suposant un resguard del 25% del 
diàmetre, obtenint els següents resultats: 

 



 
 
 
 

 

n 0,007 1/n 142,86

Øexterior 
(mm)

Øinterior 
(mm)

Øinterior 
(m)

radi 
(m) = r

h (0,75xd) 
(m) y = h - r α (rad) = 

aseno (y/r) α (º) β (º) β (rad) x (m) A (m2) P Rh = A/P Rh^(2/3)

200 170,00 0,17 0,09 0,13 0,04 0,52 30,00 60,00 1,05 0,07 0,02 0,50 0,04 0,11
250 212,28 0,21 0,11 0,16 0,05 0,52 30,00 60,00 1,05 0,09 0,03 0,63 0,05 0,13
315 265,40 0,27 0,13 0,20 0,07 0,52 30,00 60,00 1,05 0,11 0,04 0,79 0,06 0,15
350 300,00 0,30 0,15 0,23 0,08 0,52 30,00 60,00 1,05 0,13 0,06 0,89 0,06 0,16
400 338,17 0,34 0,17 0,25 0,08 0,52 30,00 60,00 1,05 0,15 0,07 1,00 0,07 0,17
465 400,00 0,40 0,20 0,30 0,10 0,52 30,00 60,00 1,05 0,17 0,10 1,18 0,09 0,19
500 422,09 0,42 0,21 0,32 0,11 0,52 30,00 60,00 1,05 0,18 0,11 1,25 0,09 0,20
580 500,00 0,50 0,25 0,38 0,13 0,52 30,00 60,00 1,05 0,22 0,16 1,48 0,11 0,22
630 531,34 0,53 0,27 0,40 0,13 0,52 30,00 60,00 1,05 0,23 0,18 1,57 0,11 0,23
700 600,00 0,60 0,30 0,45 0,15 0,52 30,00 60,00 1,05 0,26 0,23 1,78 0,13 0,25
800 675,57 0,68 0,34 0,51 0,17 0,52 30,00 60,00 1,05 0,29 0,29 2,00 0,14 0,27

1000 844,34 0,84 0,42 0,63 0,21 0,52 30,00 60,00 1,05 0,37 0,45 2,50 0,18 0,32

Canonades PE 
corrugat SN8
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Amb aquests valors, i suposant uns pendents compresos dintre els límits establerts 
(agafem el màxim per obtenir majors velocitats i reduir al màxim la sedimentació), es 
calcula el cabal per a cada secció. 

Finalment, es comprova LA PRIMERA CONDICIÓ, és a dir, que el cabal que pot 
passar per cada secció sigui superior al que ha de passar i calculat inicialment. Si no 
es compleix la condició s’escull el diàmetre immediatament superior i així 
successivament. 

Encara queda, però, comprovar si s’acompleix una SEGONA CONDICIÓ amb la xarxa 
resultant de la taula anterior ja que la pressió mínima exigible en cada presa 
parcel·laria ha de ser superior a 0,2m. 

Es calcula el calat en cada secció per al cabal real i amb aquest obtenim la cota 
d’aigua a cada parcel·la que comparem amb la cota de la parcel·la. Així, la condició a 
complir en aquest cas és: Cota aigua – Cota parcel·la > 0,2m. 

En la següent taula es reflexa la xarxa òptima un cop calculada. Observem com 
s’acompleixen les dues condicions: 

Es comprova per últim les velocitats esperades i el número de Froude per assegurar-
nos que estem en Règim lent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprovació cabal

Aparcel.la 

[ha]
Qtotal [l/s] Lparcial [m] Lacumulada 

[m]
zrasant 

[m]
icanonada 

[m/m]
DN 1/n A Rh^(2/3) i^(1/2) Qcanonada 

[l/s]
CONDICIÓ1   Qcanonada 

≥ Qnode r x y Qn/i^(1/2) ϑ A·Rh^(2/
3) calat hmax Cota 

aigua

Cota 
mitja 

parcel·la

Cota 
parcel·la 

major

CONDICIÓ2: 
Cota aigua-
Cota parc. ≥ 

0,2

y A v = Q/A (g·y)^(1/2)
Fr = 

v/((g·y)^(
1/2))

Fr<1 → RL  
Fr>1 → RR

0 Inici 119,68 0,00 0,79 0,00035 700 142,86 0,23 0,25 0,02 154,45 OK 0,30 0,29 0,08 0,0448 3,714 0,0448 0,38 0,45 1,17 0,00 OK 0,38 0,19 0,62 1,94 0,32 RL
0+018 Ramal D P1 2,10 1,00 119,68 17,74 17,74 0,78 0,00035 700 142,86 0,23 0,25 0,02 154,45 OK 0,30 0,29 0,08 0,0448 3,714 0,0448 0,38 0,45 1,17 0,52 0,54 OK 0,38 0,19 0,62 1,94 0,32 RL
0+114 Ramal D P2 3,49 1,66 117,58 96,67 114,41 0,75 0,00035 700 142,86 0,23 0,25 0,02 154,45 OK 0,30 0,29 0,08 0,0440 3,685 0,0440 0,38 0,45 1,13 0,52 0,54 OK 0,38 0,19 0,62 1,93 0,32 RL
0+648 Ramal D Ramal D1 8,62 4,10 114,10 533,74 648,15 0,56 0,00035 700 142,86 0,23 0,25 0,02 154,45 OK 0,30 0,29 0,07 0,0427 3,640 0,0427 0,37 0,45 0,94 0,00 0,00 OK 0,37 0,19 0,62 1,92 0,32 RL
0+651 Ramal D P5 1,07 0,51 105,48 2,49 650,64 0,56 0,00035 630 142,86 0,18 0,23 0,02 111,70 OK 0,27 0,24 0,12 0,0395 4,065 0,0395 0,38 0,40 0,95 0,27 0,27 OK 0,38 0,17 0,61 1,94 0,32 RL
0+757 Ramal D P6 I P7 3,29 1,57 104,41 105,86 756,50 0,53 0,00035 630 142,86 0,18 0,23 0,02 111,70 OK 0,27 0,24 0,12 0,0391 4,045 0,0391 0,38 0,40 0,91 0,28 0,29 OK 0,38 0,17 0,61 1,93 0,32 RL
0+812 Ramal D P8 I P42 4,11 1,96 101,11 55,65 812,15 0,51 0,00035 630 142,86 0,18 0,23 0,02 111,70 OK 0,27 0,24 0,11 0,0378 3,980 0,0378 0,37 0,40 0,88 0,26 0,27 OK 0,37 0,17 0,61 1,91 0,32 RL
0+864 Ramal D P9 1,91 0,91 97,01 52,29 864,44 0,49 0,00035 630 142,86 0,18 0,23 0,02 111,70 OK 0,27 0,25 0,10 0,0363 3,905 0,0363 0,36 0,40 0,85 0,18 0,18 OK 0,36 0,16 0,60 1,89 0,32 RL
0+909 Ramal D P10 I P11 4,85 2,31 95,10 44,06 908,50 0,47 0,00035 630 142,86 0,18 0,23 0,02 111,70 OK 0,27 0,25 0,09 0,0356 3,867 0,0356 0,36 0,40 0,83 0,23 0,25 OK 0,36 0,16 0,59 1,88 0,32 RL
0+980 Ramal D P12 I P13 5,21 2,48 90,25 71,88 980,38 0,45 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,22 0,11 0,0338 4,080 0,0338 0,36 0,38 0,81 0,18 0,22 OK 0,36 0,15 0,59 1,89 0,31 RL
1+024 Ramal D P14 1,38 0,66 85,04 43,16 1.023,54 0,43 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,23 0,10 0,0318 3,960 0,0318 0,35 0,38 0,78 0,14 0,14 OK 0,35 0,15 0,58 1,85 0,31 RL
1+067 Ramal D P15 I P16 5,44 2,59 83,66 43,22 1.066,76 0,42 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,23 0,10 0,0313 3,930 0,0313 0,35 0,38 0,76 0,21 0,24 OK 0,35 0,14 0,58 1,84 0,31 RL
1+116 Ramal D P17 1,88 0,89 78,22 49,03 1.115,79 0,40 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,24 0,08 0,0293 3,810 0,0293 0,33 0,38 0,73 0,17 0,17 OK 0,33 0,14 0,57 1,80 0,31 RL
1+157 Ramal D P 18 I P19 1,89 0,90 76,34 41,33 1.157,12 0,39 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,24 0,08 0,0286 3,770 0,0286 0,33 0,38 0,71 0,26 0,27 OK 0,33 0,14 0,56 1,79 0,31 RL
1+220 Ramal D P20 I P21 4,56 2,17 74,45 62,64 1.219,76 0,36 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,24 0,07 0,0279 3,730 0,0279 0,32 0,38 0,69 0,24 0,25 OK 0,32 0,13 0,56 1,78 0,31 RL
1+285 Ramal D P 22 I P23 4,19 2,00 69,89 65,34 1.285,10 0,34 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,24 0,06 0,0262 3,635 0,0262 0,31 0,38 0,65 0,21 0,23 OK 0,31 0,13 0,54 1,75 0,31 RL
1+308 Ramal D P24 0,92 0,44 65,70 22,41 1.307,51 0,33 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,24 0,05 0,0246 3,545 0,0246 0,30 0,38 0,63 0,23 0,23 OK 0,30 0,12 0,53 1,72 0,31 RL
1+339 Ramal D P25 0,90 0,43 64,78 31,98 1.339,49 0,32 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,25 0,05 0,0242 3,520 0,0242 0,30 0,38 0,62 0,28 0,28 OK 0,30 0,12 0,53 1,71 0,31 RL
1+366 Ramal D P26 4,61 2,19 63,88 26,42 1.365,91 0,31 0,00035 580 142,86 0,16 0,22 0,02 94,98 OK 0,25 0,25 0,05 0,0239 3,505 0,0239 0,30 0,38 0,61 0,15 0,15 OK 0,30 0,12 0,53 1,70 0,31 RL
1+414 Ramal D P27 4,60 2,19 59,27 47,66 1.413,57 0,30 0,00035 500 142,86 0,11 0,20 0,02 60,46 OK 0,21 0,19 0,10 0,0222 4,145 0,0222 0,31 0,32 0,61 0,27 0,27 OK 0,31 0,11 0,53 1,75 0,30 RL
1+532 Ramal D P28 I P29 2,70 1,28 54,67 118,71 1.532,28 0,25 0,00035 500 142,86 0,11 0,20 0,02 60,46 OK 0,21 0,19 0,09 0,0205 3,980 0,0205 0,30 0,32 0,55 0,22 0,27 OK 0,30 0,11 0,52 1,71 0,30 RL
1+582 Ramal D P30 3,27 1,55 51,98 49,30 1.581,58 0,24 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,18 0,09 0,0194 4,100 0,0188 0,29 0,30 0,53 0,20 0,20 OK 0,29 0,10 0,53 1,69 0,31 RL
1+613 Ramal D P31 2,05 0,98 48,71 30,94 1.612,52 0,23 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,18 0,09 0,0182 4,030 0,0182 0,29 0,30 0,51 0,10 0,10 OK 0,29 0,10 0,51 1,67 0,30 RL
1+652 Ramal D P32 0,99 0,47 46,66 39,96 1.652,48 0,21 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,18 0,08 0,0175 3,950 0,0175 0,28 0,30 0,49 0,14 0,14 OK 0,28 0,09 0,50 1,65 0,30 RL
1+679 Ramal D P33 2,22 1,06 45,67 26,62 1.679,10 0,20 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,19 0,07 0,0171 3,909 0,0171 0,27 0,30 0,48 0,03 0,03 OK 0,27 0,09 0,50 1,64 0,30 RL
1+708 Ramal D P34 1,78 0,85 43,45 29,04 1.708,14 0,19 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,19 0,07 0,0163 3,830 0,0163 0,27 0,30 0,46 0,05 0,05 OK 0,27 0,09 0,49 1,62 0,30 RL
1+763 Ramal D P35 I P36 4,13 1,97 41,67 54,71 1.762,85 0,17 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,19 0,06 0,0156 3,750 0,0156 0,26 0,30 0,43 -0,02 0,02 OK 0,26 0,09 0,48 1,60 0,30 RL
1+804 Ramal D P37 4,42 2,10 37,54 41,13 1.803,98 0,16 0,00035 465 142,86 0,10 0,19 0,02 52,39 OK 0,20 0,19 0,04 0,0140 3,590 0,0140 0,24 0,30 0,40 -0,04 -0,04 OK 0,24 0,08 0,47 1,55 0,30 RL
1+840 Ramal D P38 I P39 6,52 3,11 33,13 35,59 1.839,57 0,15 0,00035 400 142,86 0,07 0,17 0,02 33,48 OK 0,17 0,15 0,08 0,0124 4,170 0,0124 0,25 0,25 0,40 -0,06 -0,03 OK 0,25 0,07 0,46 1,57 0,29 RL
2+052 Ramal D P40 I P41 26,61 12,67 26,61 211,99 2.051,56 0,07 0,00035 400 142,86 0,07 0,17 0,02 33,48 OK 0,17 0,16 0,05 0,0100 3,760 0,0100 0,22 0,25 0,29 -0,26 -0,02 OK 0,22 0,06 0,43 1,47 0,29 RL

56,99
0+000 Inici 8,62 0,00 0,56 0,00035 250 142,86 0,03 0,13 0,02 9,67 OK 0,11 0,10 0,04 0,0032 3,950 0,0032 0,15 0,16 0,71 0,00 0,00 OK 0,15 0,03 0,33 1,20 0,27 RL
0+087 Ramal D1 P3 1,45 0,69 8,62 86,65 86,65 0,53 0,00035 250 142,86 0,03 0,13 0,02 9,67 OK 0,11 0,10 0,04 0,0032 3,950 0,0032 0,15 0,16 0,68 0,29 0,29 OK 0,15 0,03 0,33 1,20 0,27 RL
0+169 Ramal D1 P4 0,72 0,34 7,17 82,17 168,82 0,50 0,00035 250 142,86 0,03 0,13 0,02 9,67 OK 0,11 0,10 0,03 0,0027 3,650 0,0027 0,13 0,16 0,64 0,24 0,24 OK 0,13 0,02 0,31 1,14 0,27 RL
0+180 Ramal D1 R2_D1 2,87 1,37 6,44 11,34 180,16 0,50 0,00035 250 142,86 0,03 0,13 0,02 9,67 OK 0,11 0,10 0,02 0,0024 3,490 0,0024 0,12 0,16 0,62 0,39 0,39 OK 0,12 0,02 0,30 1,11 0,27 RL
0+188 Ramal D1 R1_D1 3,57 1,70 3,57 8,17 188,33 0,50 0,00035 250 142,86 0,03 0,13 0,02 9,67 OK 0,11 0,10 -0,02 0,0013 2,800 0,0013 0,09 0,16 0,59 0,33 0,33 OK 0,09 0,01 0,26 0,93 0,28 RL

4,10

Número de Froud

PK Ramal Presa Qnode [l/s]

Comprovació pressió parcel·laDades canonadaDades parcel.la
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ANNEX 8. PLA D’OBRES 

1. Introducció 

Per a dur a terme la construcció de les infraestructures projectades s’ha realitzat un 
programa de treballs, seguint els criteris que s’especifiquen a l’apartat següent. La 
principal particularitat és que la part d’obra relacionada amb la canalització i accessos a 
les finques, ha d’estar en funcionament per a l’inici de la campanya de reg per no 
malmetre la collita dels afectats per la canalització. 

2. Pla d’obres 

El Pla d’Obra s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres. La 
estructuració del pressupost ha seguit el mateix criteri. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de tres (3) mesos. Es procurarà que 
les obres no coincideixin amb la campanya de reg, és a dir, de finals d’Abril a finals de 
Gener. 

Així, es fixa la data inici en el mes de Febrer. 

A continuació, en el cronograma resumeixen les activitats i els terminis previstos per 
cadascuna d’elles. Aquestes activitats es corresponen amb les que conformen els 
capítols i subcapítols del pressupost del present projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración
0 CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH 64 días
1
2 ACTA REPLANTEIG 0 días
3
4 TREBALLS PREVIS 5 días
5
6 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 56 días
7 Enderrocs 45 días
8 Excavació per encabir conduccions 45 días
9 Llit grava+geotextil 45 días
10 Reblert material aportació 45 días
11 CONDUCCIONS 45 días
12 OBRES DE FÀBRICA 47 días
13 Arquetes de presa 45 días
14 Arquetes de capçalera, entroncament, desguàs i gir 45 días
15 Obra especial: encreuament sobre desguàs 5 días
16 PONTS D'ACCÉS A PARCEL·LES 15 días
17 AFECCIONS CAMINS/CARRETERES 34 días
18 Encreuament camí pk 0+343,14 Ramal principal 5 días
19 Encreuament carretera TV-3406 5 días
20 Encreuament carretera pk 1+996,43 Ramal principal 2 días
21 Encreuament camí pk 0+10,90 Ramal D1 2 días
22
23 ACABATS I RECOLLIDA 5 días
24
25 SEGURETAT I SALUT 64 días
26 CONTROL QUALITAT 64 días
27 IMPREVISTOS-VARIS 64 días

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA)

Proyecto: CANALITZACIÓ DE LA 
Fecha: sáb 15/05/10
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1.  INTRODUCCIÓ 
 

El present treball té per objecte la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut fonamentat en 
el Projecte de Canalització de la Sèquia Smith, T.M. Amposta (Tarragona).        

Tot això es realitzarà amb l’estricte compliment de l’article complet del Reial Decret 
número 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 
Estudi de Seguretat i Salut al Treball en aquest tipus de projectes. 

Es tracta d’analitzar els riscos professionals per dissenyar les prevencions adequades i 
les normes tendents a integrar la seguretat en el procés productiu, de tal forma que 
s’evitin els accidents i enfermetats laborals que puguin produir-se en el transcurs de les 
obres. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut està dirigit a l’empresa constructora que efectuarà 
l’obra, i mitjançant aquesta, a totes les subcontrates que executin parts o unitats d’obra i a 
les que es fa necessari informar-les d’aquest document. 

En el seu moment, el Pla de Seguretat i Salut, que sorgirà després d’aquest estudi, 
concretarà les possibles variants, acoblant els mitjans de protecció i seguretat a les 
disponibilitats de l’empresa adjudicatària de les obres, a la intervenció de la Direcció 
Facultativa de la mateixa i al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres, que es formi en funció d’allò que disposa la reglamentació vigent. 

Es redacta considerant àmpliament els riscos possibles que puguin produir-se durant les 
obres, de la forma més exhaustiva possible i les seves mesures correctores. 

L’empresa adjudicatària redactarà el Pla de Seguretat, adaptant a la seva tecnologia les 
normes d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

El Pla serà presentat abans del començament de les obres al Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, qui emetrà un informe sobre el mateix, 
incloent en el seu cas les modificacions tècniques que estimi pertinents, a l’Oficina de 
supervisió de projectes o organisme equivalent, per a la seva aprovació i manifest en el 
seu acta corresponent. 

El Pla serà presentat a l’aprovació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra, qui a la vegada es reserva el dret d’efectuar les modificacions 
tècniques que estimi pertinents per a la seva acceptació. 
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2.  DADES GENERALS 

2.1. Dades de les obres 
 

- Tipus: Reg 
- Ubicació: Delta de l’Ebre 
- Localitat: Amposta 

2.2. Documentació de suport 
 

- Projecte constructiu: Projecte de Canalització de la sèquia Smith, T.M. Amposta 
(Tarragona). 

 

2.3. Dades obtingudes per l’autor / coordinador de l’estudi durant el projecte 
- Del projecte: Els detalls constructius i mètodes de treball són els que es 

referencien en l’apartat 4 d’aquesta memòria. 
- Del terreny: Es tracta d’un terreny de permeabilitat mitja, entre sorres i llims. El 

nivell freàtic es situa generalment a una profunditat inferior a 0,5 m. 
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3. DADES DE PARTIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI 

3.1. Termini estimat execució 
Les obres començaran quan finalitzi la campanya de reg i tindrà una duració de tres 
mesos. 

3.2. Topografia 
Tipus de terrenys: sensiblement horitzontal, amb pendents suaus. 

3.3. Accessos 
Per a l’accés de vehicles es sol·licitarà de la Delegació Municipal de Trànsit l’oportú 
permís que possibiliti el tall de carrers i/o carreteres quan sigui necessari per l’execució 
de les obres. Quan es produeixi el tall es situarà una tanca informativa del motiu del tall 
de trànsit en la confluència anterior de carrers, que possibiliti el desviament. S’haurà 
d’exhibir l’autorització quan sigui requerida, tant per l’autorització com per veïns. 

3.4. Entorns 
En ser parcel·les exemptes no es preveuen riscos en mitjaneres. 

3.5. Instal·lacions existent 
Existeixen instal·lacions de mitja/baixa tensió per subministrament elèctric, cosa que 
afectarà a la seguretat dels treballs. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

4.1. Característiques generals 
Es tracta de la definició a nivell de Projecte de Construcció dels treballs necessaris per a 
la realització de les obres, que s’enumeren a continuació: 

- Demolicions. 
- Moviment de terres. 
- Instal·lació de canonades. 
- Condicionament de camins i passos. 
- Execució de preses de reg en sèquia. 
- Execució d’arquetes. 
- Reposicions. 

 

Les obres del present Projecte, es troben situades al terme municipal d’Amposta, en la 
comarca del Montsià, província de Tarragona. 

4.2. Interferències i serveis afectats 
Els serveis afectats que es contemplen en l’execució de l’obra són els següents: 

- Camins de servei  
- Línies elèctriques 

 

4.3. Unitats constructives que composen l’obra 
Les unitats constructives que composen les obres són les següents: 

- Demolicions 
- Moviment de terres  
- Instal·lació de prefabricats 
- Instal·lació de canonades 
- Reposicions 

 

4.4. Materials 
Els productes a utilitzar amb incidència en la salut laboral dels treballadors són els 
següents: 

- Canalització: polietilè, grava i geotèxtil. 
- Arquetes: Formigó i acer. 
- Condicionament de camins: tot-ú natural, tot-ú artificial i productes bituminosos. 
- Comportes: Acer inoxidable per a preses. 
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4.5. Procediments de treball previstos i ordre dels mateixos 
 

Demolicions 

La demolició consistirà en l’eliminació de totes les infraestructures existents que siguin 
susceptibles de reposició, així com aquelles que sigui necessari eliminar per a la correcta 
execució de les obres.  Dins d’aquest procediment es contempla el transport de les runes 
a un abocador. 

Moviment de terres 

El moviment de terres consistirà en les excavacions, estesa i terraplenat de les terres.Es 
portaran a terme excavacions tant en rases com a cel obert.L’estès i/o terraplenat 
consistirà en l’aportació de terra on sigui necessari per a la correcta execució de les 
obres. 

Instal·lació de prefabricats 

Consistirà en la instal·lació de peces de formigó armat prefabricat. 

Instal·lació de canonades 

La instal·lació de canonades consistirà en la col·locació de les mateixes així com la seva 
unió ja sigui entre elles o entre la resta de les instal·lacions. 

Reposicions 

El condicionament de camins consistirà en l’estesa i compactat de tot-ú natural. En cas 
que s’hagi de reposar el ferm s’estendrà a més tot-ú natural i una capa de triple 
tractament superficial. 

 

4.6. Instal·lacions provisionals d’obra previstes 
Existeixen a peu de camp per a la seva connexió, instal·lacions d’aigua i electricitat. 

Instal·lació provisional d’aigua: 

Per als diferents subministraments d’aigua (beguda, neteja, fabricació de morters, curat 
de formigó...) s’utilitzarà aigua potable. 
 

Instal·lació provisional elèctrica: 

Igualment com passa amb la de aigua, existeix escomesa a peu de camp, aportada per la 
companyia subministradora de la localitat. 
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4.7. Equips de treball previstos i mitjans auxiliars 

4.7.1. Màquines 

Demolicions 
- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 
- Desbrossadora 
- Serra mecànica 
- Compressor amb martells pneumàtics 
- Camió 

 

Moviment de terres 

- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 
- Vibrador autopropulsat 
- Estenedora de grava 

 

Instal·lació de prefabricats 

- Camió grua 
 

Instal·lació de canonades 

- Camió grua 
- Serra mecànica 

 

Reposicions 

- Vibrador autopropulsat 
- Vibrador per a productes bituminosos autopropulsat 
- Camió cisterna per a reg asfàltic 
- Motoanivelladora 

 

4.7.2. Mitjans auxiliars 
 

- Tarimes metàl·liques, desplaçables mitjançant rodes, borriquetes 
- Escala de mà 
- Carretons de mà 
- Tanc per a retirada de runes 
- Puntals metàl·lics. 
- Passarel·les de fusta 
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5.  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE PODEN ELIMINAR-SE I 
MESURES TÈCNIQUES NECESSÀRIES 

 

5.1. Ordenació de l’entorn i treballs previs 
 

L’ordenació diària del treball haurà de realitzar-se amb presència permanent del director 
d’obra o encarregat, que l’empresa disposarà en l’obra durant la jornada laboral i mentre 
durin els treballs, segons la clàusula que a l’efecte figurarà en el contracte de l’obra. 

Per al començament de les obres han d’estar complimentats l’avís previ que es 
contempla en l’annex III del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el 
Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista amb el seu acta d’aprovació que 
autoritza la seva posada en pràctica, i havent comunicat l’obertura del centre del treball a 
la I.T.S.S. (Inspecció de treball i Seguretat Social). Així mateix, haurà d’existir el Llibre 
d’Incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l’obra i estarà en poder del 
Coordinador en matèria seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 

Serà convenient assegurar-se que els responsables en l’obra coneixen el contingut del 
Pla de Seguretat i Salut, que s’han fet arribar als treballadors les instruccions sobre el 
desenvolupament del seu treball, que s’han detallat els accessos, prohibicions i 
recomanacions, així com que s’ha fet entrega dels equips de protecció individual. 

 

5.2. Mitjançant l’organització de les obres 
 

5.2.1.  Demolicions 

a) Riscos: 
- Fallada de frens i direccions en camions. 
- Bolcada de les màquines. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Atropellament i col·lisió en l’entrada i sortida de camions. 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts al mal estat de les pistes 

d’accés o circulació. 
- Despreniments. 
- Atrapaments. 
- Esclafaments de mans o peus. 
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b) Protecció col·lectiva: 
- Informar de les mesures i mitjans de seguretat. 
- Abans d’iniciar la demolició es consultarà amb els Organismes competents si 

existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses 
sèptiques, etc... 

- Cabines amb protecció antibolcada. 
- Camions amb cabina protegida. 
- Escala d’accés a part alta de la màquina idònies, exemptes de greix i d’altres 

materials lliscants. 
- Diàriament el maquinista revisarà tots els elements de seguretat (frens, topalls, 

limitadors de final de recorregut i càrrega, ...), els elements sotmesos a esforç 
(cables d’hissat, ganxos, ...) i el funcionament del sistema elèctric, quedant 
reflectides les revisions al llibre de manteniment. 

- Màquines provistes de senyalitzacions acústiques i d’il·luminació adequades. 
- Abans de l’inici del treballs després de qualsevol aturada, l’encarregat 

inspeccionarà l’estat de les parets mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis 
conlindants, amb la fi de preveure possibles moviments indesitjables. Així 
mateix s’inspeccionarà l’estat dels apuntalaments o fitacions fets a les 
construccions colindants. 

- Abans d’iniciar els treballs, es coneixerà si en la zona en la que s’utilitza el 
martell pneumàtic existeixen conduccions d’aigua, gas o electricitat soterrades 
amb la fi de preveure els possibles accidents per interferències. 

- Tot el personal que condueixi els camions, dumper, etc, serà especialista en el 
maneig d’aquests vehicles, estant en posesió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra 
per evitar les interferències, tal i com s’ha disenyat als plànols d’aquest Estudi 
de Seguretat. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals 
normalitzats de “perill indefinit, perill sortida de camions i Stop” tal i com 
s’indica als plànols. 

- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d’assegurança amb 
responsabilitat civil limitada. 

 

5.2.2.  Moviment de terres 

a) Riscos: 
- Fallada de frens i direccions en camions. 
- Bolcada de les màquines. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Atropellament i col·lisió en l’entrada i sortida de camions. 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts al mal estat de les pistes 

d’accés o circulació. 
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b) Protecció col·lectiva: 
- Informar de les mesures i mitjans de seguretat. 
- Abans d’iniciar la demolició es consultarà amb els Organismes competents si 

existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses 
asèptiques, etc... 

- Cabines amb protecció antibolcada. 
- Camions amb cabina protegida. 
- Escala d’accés a part alta de la màquina idònies, exemptes de greix i d’altres 

materials lliscants. 
- Diàriament el maquinista revisarà tots els elements de seguretat (frens, topalls, 

limitadors de final de recorregut i càrrega, ...), els elements sotmesos a esforç 
(cables d’hissat, ganxos, ...) i el funcionament del sistema elèctric, quedant 
reflectides les revisions al llibre de manteniment. 

- Màquines provistes de senyalitzacions acústiques i d’il·luminació adequades. 
- Abans de l’inici del treballs després de qualsevol aturada, l’encarregat 

inspeccionarà l’estat de les parets mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis 
conlindants, amb la fi de preveure possibles moviments indesitjables. Així 
mateix s’inspeccionarà l’estat dels apuntalaments o fitacions fets a les 
construccions colindants. 

- Abans d’iniciar els treballs, es coneixerà si en la zona en la que s’utilitza el 
martell pneumàtic existeixen conduccions d’aigua, gas o electricitat soterrades 
amb la fi de preveure els possibles accidents per interferències. 

- Tot el personal que condueixi els camions, dumper, etc, serà especialista en el 
maneig d’aquests vehicles, estant en posesió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra 
per evitar les interferències, tal i com s’ha disenyat als plànols d’aquest Estudi 
de Seguretat. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals 
normalitzats de “perill indefinit, perill sortida de camions i Stop” tal i com 
s’indica als plànols. 

- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d’assegurança amb 
responsabilitat civil limitada. 

 

5.2.3.  Encofrats i desencofrats 

a) Riscos: 
- Despresniments per un dolent apilat de la fusta. 
- Trepitjades sobre elements punxants. 
- Caigudes dels encofrats al buit. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones al caminar o treballar sobre els darreres de les biges. 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Es mirarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
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- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser “fuster 
encofrador” amb experiència. 

- El desencofrant es donarà protegit amb guants. 
- Es recomana evitar trepitjar pels taulers excesivament guerxos, que s’hauran 

de rebutjar d’immediat abans de la seva posada. 
- Es recomana caminar recolzant els peus en dos taules alhora, és a dir, sobre 

les juntes. 
 

5.2.4.  Treballs de manipulació del formigó 

a) Riscos: 
- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
- Enfonsament d’encofrats. 
- Trencament o rebentada d’encofrats. 
- Atrapaments. 

 
b) Proteccions col·lectives: 
- Abans de l’inici del formigonat el capatàs o encarregat, revisarà el bon estat de 

seguretat dels encofrats en prevencio de rebentades i vessaments. 
- Es mantindrà una neteja curada durant aquesta fase. S’eliminaran abans del 

vessat del formigó puntes, restes de fusta, rodons, filferros. 
- Abans de l’inici del vessat, el capatàs o encarregat, revisarà el bon estat de 

seguretat dels apuntalaments de contenció de terres dels talussos del buidat 
que interessan a la zona de mur que es formigonarà, per realitzar els reforços 
o sanejaments que fossin necessaris. 

- Abans de l’inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les 
xarxes de protecció dels treballs d’estructura. 

- Informar de les mesures i mitjans de seguretat. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 mt. 

de la vora de l’excavació. 
- La maniobra de vessat serà dirigida per un capatàs que vigilarà que no es 

realitzin maniobres insegures. 
 

5.2.5.  Treballs amb ferralla 

a) Riscos: 
- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Esclafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat i 

plegat. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

 
b) Proteccions col·lectives: 
- Informar de les mesures i mitjans de seguretat. 
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- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’arreplega classificat dels rodons de 
ferralla pròxim al lloc de muntatge d’armadures, tal i com es descriu als 
plànols. 

- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre  soles 
de fusta capa a capa, evitant-se les alçades de les piles superiors a l’1.50 mt. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als indrets designats a tal efecte 
separat del lloc de muntatge. 

- Els desperdicis o retalls de ferro i acer, es recolliran acopiant-se en el lloc 
determinat als plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 

- S’efectuarà una escombrada diària de puntes, filferros i retalls de ferralla 
entorn al banc de treball. 

 

5.2.6.  Instal·lació de prefabricats 

a) Riscos: 
- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Talls per maneig d’eines manuals. 
- Talls o cops per maneig de màquines-eines. 
- Esclafaments de mans o peus al rebre les peces. 

 
b) Proteccions col·lectives: 
- Ordre i neteja en general. 
- No deixar eines i runes abandonats en la zona de treball. 
- En l’emmagatzematge es tindrà especial cura en el seu apilament, assegurant-

se de donar les instruccions apropiades per evitar la bolcada. 
- Sempre que el camió grua es desplaci pel lloc de treball emetrà un so acústic 

que avisi de les maniobres, que a més estiran dirigides pel personal diferent al 
conductor. 

- Les escales a utilitzar seran les reglamentàries, les característiques dels quals 
estan exposades a l’apartat de mitjans auxiliars. 

- Els treballadors rebran instruccions precises sobre l’ús correcte de les eines 
que es vagin a utilitzar, sense que en cap cas puguin utilitzar-se amb finalitats 
diferents pels que estan dissenyades. 

 

5.2.7.  Instal·lació de canonades 

a) Riscos: 
- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Talls per maneig d’eines manuals. 
- Talls o cops per maneig de màquines-eines. 
- Esclafaments de mans o peus al rebre i/o col·locar les peces. 
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b) Proteccions col·lectives: 
- Ordre i neteja en general. 
- No deixar eines i runes abandonats en la zona de treball. 
- En l’emmagatzematge es tindrà especial cura en el seu apilament, assegurant-

se de donar les instruccions apropiades per evitar la bolcada. 
- Sempre que el camió grua es desplaci pel lloc de treball emetrà un so acústic 

que avisi de les maniobres, que a més estiran dirigides pel personal diferent al 
conductor. 

- Les escales a utilitzar seran les reglamentàries, les característiques dels quals 
estan exposades a l’apartat de mitjans auxiliars. 

- Els treballadors rebran instruccions precises sobre l’ús correcte de les eines 
que es vagin a utilitzar, sense que en cap cas puguin utilitzar-se amb finalitats 
diferents pels que estan dissenyades. 

 

5.2.8.  Condicionament de camins 

b) Riscos: 
- Fallada de frens i direccions en camions. 
- Bolcada de les màquines. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Atropellament i col·lisió en l’entrada i sortida de camions. 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts al mal estat de les pistes 

d’accés o circulació. 
 

b) Protecció col·lectiva: 
- Informar de les mesures i mitjans de seguretat. 
- Cabines amb protecció antibolcada. 
- Camions amb cabina protegida. 
- Escala d’accés a part alta de la màquina idònies, exemptes de greix i d’altres 

materials lliscants. 
- Diàriament el maquinista revisarà tots els elements de seguretat (frens, topalls, 

limitadors de final de recorregut i càrrega, ...), els elements sotmesos a esforç 
(cables d’hissat, ganxos, ...) i el funcionament del sistema elèctric, quedant 
reflectides les revisions al llibre de manteniment. 

- Màquines provistes de senyalitzacions acústiques i d’il·luminació adequades. 
- Tot el personal que condueixi els camions, dumper, etc, serà especialista en el 

maneig d’aquests vehicles, estant en posesió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra 
per evitar les interferències, tal i com s’ha disenyat als plànols d’aquest Estudi 
de Seguretat. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals 
normalitzats de “perill indefinit, perill sortida de camions i Stop” tal i com 
s’indica als plànols. 
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- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d’assegurança amb 
responsabilitat civil limitada. 

 

5.3. Mitjançant selecció del personal 
El treballador designat per a cada unitat d’obra o ofici serà suficientment qualificat per 
exercir el seu treball, tenint coneixement dels riscos que puguin aparèixer i de les 
mesures de protecció i de prevenció necessàries per a la seva seguretat i la de la resta 
dels treballadors que puguin veure’s afectats. 

5.4. Mitjançant manteniment preventiu 
El Director d’obres o encarregat adoptarà les mesures necessàries per a que, mitjançant 
un manteniment adequat, els equips de treball es conservin en unes condicions tals que 
satisfessin i garantissin la seguretat i salut dels treballadors durant la utilització dels 
mateixos, a més prendrà les mesures adequades per reduir tals riscos al mínim. Aquest 
manteniment es realitzarà tenint en compte les instruccions del fabricant o, al seu defecte, 
les característiques d’aquests equips, les seves condicions d’utilització i qualsevol altre 
circumstància normal o excepcional que pugui afectar en el seu deteriorament o desajust. 

Els equips de treball es sotmetran a una comprovació inicial, després de la seva 
instal·lació i abans de la posta en marxa per primer cop, i a una nova comprovació 
després de cada muntatge en un nou lloc o emplaçament, amb objecte d’assegurar la 
correcta instal·lació i el bon funcionament dels mateixos. Així mateix, aquells equips de 
treball que estiguin sotmesos a influències susceptibles d’ocasionar deterioraments que 
puguin generar situacions perilloses, estiguin subjectes a comprovacions i, en el seu cas, 
proves de caràcter periòdic, amb objecte d’assegurar el compliment de les disposicions 
de seguretat i salut i de reparar a temps aquests deterioraments. 

Igualment, s’hauran de realitzar comprovacions addicionals de tals equips cada cop que 
es produeixin esdeveniments addicionals, tals com transformacions, accidents, fenòmens 
naturals o falta prolongada d’ús, que puguin tenir consequències perjudicials per a la 
seguretat. 

Les operacions de manteniment, reparació o transformació dels equips de treball la 
realització dels quals suposi un risc específic pels treballadors només podran ser 
encomenades al personal especialment capacitat per això. 

5.5. Informació i formació sobre riscos 
Cada contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i 
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva 
contractació, qualsevol que sigui la modalitat o duració d’aquesta, com quan es 
produeixin canvis en les funcions que exerciti o s’introdueixin noves tecnologies o canvis 
en els equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que hagin 
d’adoptar-se. 

L’empresari haurà d’informar als treballadors, prèviament a l’ús dels equips, dels riscos 
contra els que els protegeix, així com de les activitats o ocasions en les que han 
d’utilitzar-se. Així mateix, els haurà de proporcionar instruccions, preferentment per escrit, 
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sobre la manera correcta d’utilitzar-los i mantenir-los, tenint en compte les instruccions del 
fabricant, així com les situacions o formes d’utilització anormals i perilloses que puguin 
preveure’s. 

S’informarà als treballadors sobre la necessitat de prestar atenció als riscos derivats dels 
equips de treball presents al seu entorn de treball immediat, o de les modificacions 
introduïdes en els mateixos, encara que no els utilitzin directament. 

La formació haurà d’estar centrada específicament al lloc de treball o funció de cada 
treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous i repetir-se 
periòdicament, si fos necessari. Així mateix, s’informarà del contingut del Pla de 
Seguretat i Salut específic d’obra i aquesta informació serà permanent i posada al dia. 
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6.  RELACIÓ DE RISCOS QUE NO PODEN ELIMINAR-SE. ESPECIFICACIÓ DE 
MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES 

6.1. Activitats comuns a diverses fases d’obra 
 

6.1.1.  Demolicions 

a) Riscos: 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Caigudes del material de l’excavació des de la cullera. 
- Circular amb el bolquet aixecat. 
- Caigudes de pedres i terrons durant la marxa del camió basculant. 
- Caigudes de la cullera en reparacions. 
- Caigudes d’objectes dins de la zona de demolició. 
- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions. 
- Bolcada de les màquines. 
- Ensorrament d’estructures. 
- Caigudes del personal i/o coses a diferent nivell (des de la vora de 

l’excavació). 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts a mal esta de les pistes 

d’accés o circulació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Els riscos a tercers, derivats de la intromisió, descontrolada dels mateixos a 

l’obra, durant les obres dedicades a producció o a descans. 
- Inundació. 
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal funcionament. 

 

b) Protecció col·lectiva: 
- Formació i conservació d’un retall, en marge de rampa, per a topall de 

vehicles. 
- No apilar materials en zona de trànsit, mantenint les vies lliures. 
- Zona de camions perfectament senyalitzada, de manera que tota persona 

tingui idea del moviment dels mateixos. 
- El control del tràfic es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 
- No es permetrà l’accés del personal en el radi d’acció de la màquina en 

operacions de desplaçament, muntatge i maniobra (distància de seguretat 
major o igual a 5 m.). Lògicament ha de quedar exclòs l’operari que maneja els 
comandaments. 

- Senyalització i ús de codis de senyals normalitzats. 
- En cas d’haver de funcionar més d’una màquina alhora, l’encarregat dels 

treballs haurà d’establir i delimitar les zones i vies de treball de cada una. 
- L’accés i sortida de pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada en la part posterior del pou. Aquesta escala sobrepassarà la 
profunditat a salvar, sobresortint 1 mt. per la bocana. 
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c) Protecció individual: 
- Casc homologat. 
- Ulleres antipols en cas necessari. 
- Protectors auditius, quan existeixin nivells de soroll superiors a 80 decibelis. 
- Cinturó abdominal antivibratori per al maquinista. 
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
- Vestits d’aigua per al personal en cas necessari. 
- Guants de cuir i de goma. 
- El maquinista no ha d’usar robes de treball soltes per evitar possibles 

atrapaments amb els elements mòbils de la màquina. 
 

6.1.2.  Moviment de terres 

a) Riscos: 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Caigudes del material de l’excavació des de la cullera. 
- Circular amb el bolquet aixecat. 
- Caigudes de pedres i terrons durant la marxa del camió basculant. 
- Caigudes de la cullera en reparacions. 
- Caigudes d’objectes dins de la zona d’excavació. 
- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions. 
- Bolcada de les màquines. 
- Ensorrament d’estructures. 
- Caigudes del personal i/o coses a diferent nivell (des de la vora de 

l’excavació). 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts a mal esta de les pistes 

d’accés o circulació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Els riscos a tercers, derivats de la intromisió, descontrolada dels mateixos a 

l’obra, durant les obres dedicades a producció o a descans. 
- Inundació. 
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal funcionament. 
 

b) Protecció col·lectiva: 
- Talussos adequats per a la prevenció de riscos per petits desprendiments i 

enfonsament. 
- Formació i conservació d’un retall, en marge de rampa, per a topall de 

vehicles. 
- No apilar materials en zona de trànsit, mantenint les vies lliures. 
- Zona de camions perfectament senyalitzada, de manera que tota persona 

tingui idea del moviment dels mateixos. 
- El control del tràfic es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 
- No es permetrà l’accés del personal en el radi d’acció de la màquina en 

operacions de desplaçament, muntatge i maniobra (distància de seguretat 
major o igual a 5 m.). Lògicament ha de quedar exclòs l’operari que maneja els 
comandaments. 
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- Senyalització i ús de codis de senyals normalitzats. 
- En cas d’haver de funcionar més d’una màquina alhora, l’encarregat dels 

treballs haurà d’establir i delimitar les zones i vies de treball de cada una. 
- Es prohibirà l’arreplega de terres o de materials a menys de dos metres del 

marge de l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del 
terreny i es senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima 
d’aproximació al marge d’una excavació. 

- La coronació de talussos del buidat a les que han d’accedir les persones, els 
pous i rases la profunditat dels quals sigui superior a 2 m., es protegiran 
mitjançant una barana de 90 cm. d’alçada, formada per passamans, llistó 
intermig i sòcol, situada a dos metres com a mínim del marge de coronació del 
talús, del pou o rasa. 

- Es prohibeix realitzar qualsevol treball a peu de talussos inestables. 
- L’accés i sortida de pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada en la part posterior del pou que estarà proveïda de sapates 
antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 
1 mt. per la bocana. 

- Les esquerdes amb risc de caiguda des d’altura s’executaran subjecte amb el 
cinturó de seguretat a un punt ferm i sòlid del terreny. 
 

c) Protecció individual: 
- Casc homologat. 
- Ulleres antipols en cas necessari. 
- Protectors auditius, quan existeixin nivells de soroll superiors a 80 decibelis. 
- Cinturó abdominal antivibratori per al maquinista. 
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
- Vestits d’aigua per al personal en cas necessari. 
- Guants de cuir i de goma. 
- El maquinista no ha d’usar robes de treball soltes per evitar possibles 

atrapaments amb els elements mòbils de la màquina. 
 

6.1.3.  Encofrats i desencofrats 

a) Riscos: 
- Despreniments per mal apilat de la fusta. 
- Cops en les mans durant la clavaó. 
- Caigudes dels encofrats al buit. 
- Bolcades dels paquets de fusta durant les maniobes d’hissat. 
- Caigudes de fusta al buit durant les operacions de desencofrat, canvis i 

maniobres d’ubicació. 
- Caigudes de persones al caminar o treballar sobre els darrere de les bigues. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Talls en utilitzar les serres de mà, meses de serra circular, etc.  
- Trepitjades sobre elements punxants. 
- Sobreesforços per postures inadequades. 
- Cops en general per objectes. 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables. 
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- Relliscades de persones per ús de desencofrant. 
 

b) Proteccions col·lectives: 
- Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones de batut de càrregues 

durant les operacions d’hissat de taulons, sopandes, puntals i ferralla. 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de 

mà reglamentàries. 
- S’instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d’escales, per 

permetre un més segur trànsit en aquesta fase i emetre relliscades. 
- S’instal·laran baranes reglamentàries als fronts d’aquelles lloses horitzontals, 

per impedir la caiguda al buit de les persones. 
- Els claus o puntes existents en les fustes usades s’extrauran i s’eliminaran 

mitjançant una escombrada i apilat en lloc conegut per a la seva posterior 
retirada. 

- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques realitzant-
se des del costat del que no pot desprendre’s la fusta, és a dir, des del ja 
desencofrat. 

- En cas de ser imprescindible romandre algún operari sobre les sopandas, si 
existeix possibilitat s’estenerà per sota d’ell una xarxa horitzontal de seguretat, 
de no ser-ho, estarà subjecte a un punt negre mitjançant cinturó de seguretat. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc homologat  
- Botes de seguretat. 
- Cinturons de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

6.1.4.  Treballs de manipulació del formigó 

a) Riscos: 
- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
- Enfonsament d’encofrats. 
- Trencament o rebentada d’encofrats. 
- Caiguda d’encofradors trepadors. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Trepitjades sobre superficies de trànsit. 
- Les derivades de treballs sobre sòls húmits o mullats. 
- Contactes amb el formigó. 
- Corriment de terres. 
- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses. 
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- Atrapaments. 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
- Soroll ambiental. 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a 

formigonar, formades per un mínim de tres taulons trabats (60 cm. d’amplada) 
per facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajut al vessat. 

- S’establiran a una distància mínima de 2 mt. forts topalls al final de recorregut, 
per als vehicles que hagin d’aproximar-se a la vora de rases per a vessar 
formigó. 

- L’accés al trasdós del mur s’efectuarà mitjançant escala de mà. Es prohibeix 
l’accés escalant l’encofrat, per ser una acció insegura. 

- Abans de l’inici del formigonat i com a rematada dels treballs d’encofrat, 
s’haurà construit la plataforma de treball de coronació del mur des de la que 
ajudar a les tasques de vessat i vibrat, aquesta s’establirà en tota la llargària 
del mur. 

- Es prohibeix terminanment trepar pels encofrats dels pilars o romandre en 
equilibri sobre els mateixos. 

- Es disposaran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball. 
- Els grans forats es protegiran estenent xarxes horitzontals en la planta 

immediatament inferior. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de protecció contra xocs i impactes. 
- Casc de seguretat amb protectors auditius. 
- Cinturons de subjecciió al tronc. 
- Guants de protecció de talls. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Vestits impermeables per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 

 
6.1.5.  Treballs amb ferralla 

a) Riscos: 
- Talls i ferides en les mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Esclafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla. 
- Esclafament durant les operacions de muntatge d’armadures. 
- Ensopegades i torcedures al caminar sobre les armadures. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat i 

plegat. 
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- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
- Cops per caigudes o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran acopiant-se en el lloc 

determinat als plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
- S’efecturà una escombrada diària de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn 

al banc de treball. 
- Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
- Es prohibeix el muntatge d’abraçadores perimetrals sense abans estar 

correctament intal·lades les xarxes de protecció. 
- S’evitarà en lo possible caminar pels darreres dels enconfrats de jàsseres o 

bigues. 
- S’instal·laran senyals de perill als forjats, advertint sobre el risc de caminar 

sobre els revoltons. 
- S’instal·laran camins de tres taulons d’amplada (60 cm. com a màxim) que 

permetin la circulació sobre forjats en fase d’armat de negatius o estés de 
mallazos de repartició. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un 
equip de tres homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça 
a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a 
efectuar les correccions d’aplomat. 

- Les esperes d’armadures per a elements verticals i horitzontals es plegaran en 
forma de ganxo en el seu extrem lliure per evitar possibles ferides per 
punxonament. 

- Tot el material a utilitzar estarà perfectament lliure per evitar possibles 
ensopegades, i un cop acabat el treball, els restants es portaran al parc 
d’emmagatzematge. 

- S’ha de posar especial atenció a l’estat de les barres. 
- Els treballadors dedicats a la càrrega i transport de barres usaran espatlleres. 
- Està prohibit pujar o baixar escales transportant materials, debent ser aquest 

hissat mitjançant cordes o qualsevol altre procediment que ofereixi seguretat. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó porta-eines. 
- Cinturó de seguretat. 
- Vestits per a temps plujós. 
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6.1.6.  Instal·lació de prefabricats 

 

a) Riscos: 
- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 
- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Bolcada de peces prefabricades. 
- Enfonsament de peces prefabricades. 
- Talls per maneig d’eines manuals. 
- Talls o cops per maneig de màquines-eines. 
- Esclafaments de mans o peus al rebre les peces. 
- Els derivats de la realització de treballs sota règim de forts vents. 
- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapaments per bolcades de màquina. 
- Sobreesforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Es prohibeix la manipulació de panels situant-se per darrere ni per sota d’ells. 
- L’elevació i descens de la càrrega es farà sempre que sigui possible en sentit 

vertical per evitar el balanceig. En el cas que sigui d’absoluta necessitat 
l’elevació de càrregues en sentit oblic, es prendran les màximes garanties de 
seguretat pel cap d’obres. 

- La zona de treball estarà delimitada, de forma que cap operari pugui estar en 
ella, evitant així la caiguda d’objectes, eines... des d’un nivell superior. 

- Les eines a emprar seran disenyades de tal fomra que donin suport a la mà de 
la guia i la forma del qual permeti el major contacte possible amb la mà. Usar 
també eines que ofereixin una distància d’empunyadura menys de 10 cm. 
entre els dits polze i índex. 

- Quan s’usin guants, assegurar-se que ajuden a l’activitat manual però que no 
impideixin els moviments del canell o que obliguin a fer una força en posició 
incòmoda. 

- Es col·locaran als pórtics baranes, que aniran proveïdes de corda o cable, de 
manera que es pugui enganxar el cinturó de seguretat. 

- S’acordonarà la zona compresa entre els pòrtics, per evitar accidents al 
personal de sota, sobre tot quan s’estiguin col·locant les corretges. 

- Quan la grua tingui la càrrega elevada, es prohibirà passar per sota de la 
càrrega. 

- Es tindrà especial atenció amb les línies elèctriques aèries que hagi en les 
rodalies de l’obra. 
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- S’esteneran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids, als 
que enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats 
de rebre al marge dels forjats, les peces prefabricades servides mitjançant 
grua. 

- Sota l’encintrat a realitzar i a una distància no inferior als 6 mt., s’esteneran 
xarxes horitzontals en previsió del risc de caiguda d’altura. 

- El risc de caiguda des d’altura s’evitarà realitzant els treballs de recepció i 
instal·lació del prefabricat des de l’interior d’una plataforma de treball envoltada 
de baranes de 90 cm. d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i sòcol 
de 15 cm., muntat sobre tarimes. 

- Diàriament es realitzarà per part del Vigilant de seguretat qualificat, una 
inspeció sobre el bon estat dels elements d’elevació fent anotació expressa en 
un llibre de control que estarà a disposició de la Direcció Facultativa. 

- S’instal·laran senyals de “perill, pas de càrregues suspeses” sobre peus drets 
sota els llocs destinats al seu pas. 

- Les baranes de tancament dels forjats s’aniran desmuntant únicament en la 
longitud necessària per instal·lar un determinat panel prefabricat, conservant-
se intactes en la resta de la façana. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc 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. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat front a projecció de partícules. 
- Utilització de canelleres. 
 

6.1.7.  Instal·lació de canonades 

a) Riscos: 
- Cops a les persones pel transport en suspensió canonades. 
- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Bolcada de canonades. 
- Ensorrament de canonades. 
- Talls per maneig d’eines manuals. 
- Talls o cops per maneig de màquines-eines. 
- Esclafaments de mans o peus al rebre les peces. 
- Els derivats de la realització de treballs sota règim de forts vents. 
- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapaments per bolcades de màquina. 
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- Sobreesforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes elèctrics. 

 

b) Protecciones colectives: 
 

- Es prohibeix la manipulació de canonades situant-se pel darrere ni per sota 
d’ells. 

- L’elevació i descens de la càrrega es farà sempre que sigui possible en sentit 
vertical per evitar el balanceig. En el cas que sigui d’absoluta necessitat 
l’elevació de càrregues en sentit oblicu, es prendran les màximes garanties de 
seguretat pel cap d’obres.. 

- La zona de treball estarà delimitada, de fomra que cap operari pugui estar en 
ella, evitant així la caiguda d’objectes, eines... des d’un nivell superior. 

- Les eines a emprar seran dissenyades de tal manera que donin suport a la mà 
de la guia i la forma de les quals permeti el major contacte possible amb la mà. 
Emprar també eines que ofereixin una distància d’empunyadura menor de 10 
cm entre els dits polze i índex. 

- Quan s’usin guans, assegurar-se que ajuden a l’activitat manual però que no 
impideixin els moviments del canell o que obliguin a fer una força en posició 
incòmoda. 

- Quan la grua tingui càrrega elevada, es prohibirà passar per sota de la 
càrrega. 

- Es tindrà especial atenció amb les línies elèctriques aèries que hagi en les 
rodalies de l’obra. 

- S’esteneran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids, als 
que enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats 
de rebre al marge dels forjats, les peces prefabricades servides mitjançant 
grua. 

- Diàriament es realitzarà per part del Vigilant de seguretat qualificat, una 
inspeció sobre el bon estat dels elements d’elevació fent anotació expressa en 
un llibre de control que estarà a disposició de la Direcció Facultativa. 

- S’instal·laran senyals de “perill, pas de càrregues suspeses” sobre peus drets 
sota els llocs destinats al seu pas. 

- Les baranes de tancament dels forjats s’aniran desmuntant únicament en la 
longitud necessària per instal·lar un determinat panel prefabricat, conservant-
se intactes en la resta de la façana. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc 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. 
- Roba de treball. 
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- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat front a projecció de partícules. 
- Utilització de canelleres. 

 

6.1.8.  Condicionament de camins de servei 

a) Riscos: 
- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa enrere i en girs inesperats de 

les màquines. 
- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions.. 
- Bolcada de les màquines. 
- Caigudes del personal i/o coses a diferent nivell. 
- Problemes de circulació interna (enfangats) deguts a mal esta de les pistes 

d’accés o circulació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Els riscos a tercers, derivats de la intromisió, descontrolada dels mateixos a 

l’obra, durant les obres dedicades a producció o a descans. 
- Inundació. 
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal funcionament. 
 

b) Protecció col·lectiva: 
- Formació i conservació d’un retall, en marge de rampa, per a topall de 

vehicles. 
- No apilar materials en zona de trànsit, mantenint les vies lliures. 
- Zona de camions perfectament senyalitzada, de manera que tota persona 

tingui idea del moviment dels mateixos. 
- El control del tràfic es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 
- No es permetrà l’accés del personal en el radi d’acció de la màquina en 

operacions de desplaçament, muntatge i maniobra (distància de seguretat 
major o igual a 5 m.). Lògicament ha de quedar exclòs l’operari que maneja els 
comandaments. 

- Senyalització i ús de codis de senyals normalitzats. 
- En cas d’haver de funcionar més d’una màquina alhora, l’encarregat dels 

treballs haurà d’establir i delimitar les zones i vies de treball de cada una. 
 

c) Protecció individual: 
- Casc homologat. 
- Ulleres antipols en cas necessari. 
- Protectors auditius, quan existeixin nivells de soroll superiors a 80 decibelis. 
- Cinturó abdominal antivibratori per al maquinista. 
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
- Vestits d’aigua per al personal en cas necessari. 
- Guants de cuir i de goma. 
- El maquinista no ha d’usar robes de treball soltes per evitar possibles 

atrapaments amb els elements mòbils de la màquina. 
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6.2. Maquinària d’obra 
 

6.2.1.  Maquinària en general 

 

a) Riscos: 
- Bolcades. 
- Ensorraments. 
- Xocs.  
- Formació d’atmòsferes agressives o molestes. 
- Soroll. 
- Explosió i incendis. 
- Atropellaments. 
- Caigudes a qualsevol nivell. 
- Atrapaments. 
- Talls, cops i projeccions. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Els inherents al propi lloc d’utilització. 
- Els inherents al propi treball a executar. 
 

b) Proteccions col·lectives: 
- Els motors amb transmissió a través d’eixos i politges, estaran dotats de 

carcases protectores antiatrapaments (trituradores, serres, compressors, etc.). 
- Les carcases protectores de seguretat a utilitzar, permetran la visió de l’objecte 

protegit. 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcases protectores eliminadores del 

contacte directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament 
sense carcasa o amb deterioraments importants d’aquestes. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de 
subminstrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcases protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per a la seva revisió. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar, es senyalitzaran amb 
cartells d’avís amb la llegenda “màquina avariada, no connectar”. 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arranjament de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà 
l’encarregat de la utilització d’una determinada màquina o màquina-eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre 
sobre elements nivellats i ferms. 
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- Els ganxos per penjar els aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues 
durant les fases de descans. 

- Les càrregues en transport estaran sempre a la vista dels encarregats de les 
màquines amb la fi d’evitar els accidents per falta de visibilitat de la trajectoria 
de la càrrega. 

- Es prohibeix la permanència en zones sota la trajectòria de càrregues 
suspeses. 

- Els aparells d’hissar en aquesta obra, estaran equiparats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos. 

- La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues 
suspeses s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Vigilant de 
seguretat, que prèvia comunicació al Cap d’Obres, ordenarà la substitució 
d’aquells que tinguin més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció seran d’acer proveïts de baldons de seguretat. 
- Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impressa la càrrega màxima 

que puguin suportar. 
- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons 

normes del fabricant. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l’hissat o transport de persones en l’interior de 

jaulones, safates, cubilots i assimilables. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran 

dotade de presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Guants aïllants de seguretat. 
- Botes aïllants de seguretat. 
- Manils de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Maniguets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 
 

6.2.2.  Pala carregadora 

a) Riscos: 
- Bolcada de la màquina. 
- Atropellament. 
- Relliscada de la màquina. 
- Màquina en marxa fora de control. 
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- Caiguda de la pala per pendents. 
- Xoc contra d’altres vehicles. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Ensorraments de talussos o de fronts d’excavació. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Atrapaments. 
- Projecció d’objectes durant el treball. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Cops. 
- Soroll propi i de conjunt. 
- Vibracions. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Els derivats dels treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 

b) Proteccions col·lectives: 
- Revisió i comprovació periòdica de les senyalitzacions òptiques i acústiques de 

la màquina. 
- Limitació de la presència de persones que operan en la zona de treball, 

limitant i senyalitzant aquesta zona. 
- Prohibició total per a utilitzar la pala com a mitjà de transport i elevació de 

persones. 
- Prohibició d’abandonar la màquina o estacionar-la indegudament en rampes i 

pendents. 
- Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafadors 

disposats per a tal funció, evitarà lesions per caiguda. 
- No permeti que persones no autoritzades accedin a la màquina en moviment o 

amb el motor en funcionament, pot patir lesions. 
- Els camins de circulació interna de l’obra, es traçaran i senyalitzaran segons 

allò dissenyat als plànols. 
- No s’admetran en aquesta obra pales carregadores, que no vinguin amb la 

protecció de cabina antibolcada instal·lada. 
- Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar brandons i 

enfangaments excesius que minvin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 

- S’impedirà el treball de la màquina en aquelles zones de desnivells o pendents 
excesius o en les que el terreny no garanteixi unes perfectes condicions de 
treball. 

- Prohibició de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes per al seu 
ús. 

- Informar al conductor de l’existència d’altres màquines que puguin interferir en 
les seves maniobres. 

- Al desviar-se la línia d’alta tensió hem subsanat el possible risc d’electrocució 
per contacte directe. 

- Evitarem el carregar amb excés la llosa, així com els moviments bruscos del 
mateix. 
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- Les pales carregadores en aquesta obra, estaran dotades d’una farmaciola de 
primers auxilis, ubicat de manera resguardada per mantenir-lo net interna i 
externament. 

- Les pales carregadores que hagin de transitar per la via pública, compliran 
amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d’un 
extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables. 
- Careta amb filtre mecànic recanviable. 
- Manil de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Calçat per a conducció. 

 
6.2.3.  Retroexcavadora 

a) Riscos: 
- Atropellament. 
- Relliscada de la màquina. 
- Màquina en marxa fora de control. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda per pendents. 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Interferències amb infraestructures urbanes. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Atrapaments. 
- Projecció d’objectes durant el treball. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Cops. 
- Soroll propi i de conjunt. 
- Vibracions. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Els derivats dels treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 

b) Proteccions col·lectives: 
- El personal d’obra es troba fora del radi d’acció de la màquina. 
- Al circular ho farà amb la cullera plegada. 
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- S’han d’observar els possibles riscos d’electrocució per contactes de possibles 
línies d’alta tensió. 

- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar brandons i 
fangar excesius, que minvin la seguretat de la circulació. 

- No s’admetran en aquesta obra retroexcavadores desproveïdes de cabines 
antibolcada (pórtic de seguretat antibolcades i antiimpactes). 

- Les cabines antibolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a 
cada model de “retro” a utilitzar. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar 
que en la cabina es rebin gasos nocius. 

- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’una 
farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicat de forma resguardada per 
conservar-lo net. 

- Les retroexcavadores a contractar per aquesta obra compliran tots els requisits 
per a que puguin autodesplaçar-se per carretera. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la “retro” amb el 
motor en marxa, per evitar el risc d’atropellament. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la “retro” sense 
haver dipositat abans la cullera en el sòl. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva 
sense tancar, encara que quedi recolzada en el sòl. 

- Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran 
lentament. 

- Es prohibeix el transport de persones sobre la “retro” en prevenció de 
caigudes, cops, etc. 

- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, 
timbrat i amb les revisions al dia. 

- Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de les 
“retro”, utilitzant vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells), 
que puguin enganxar-se en els sortints i els controls. 

- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i 
botzina de retrocés. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver 
posat en servei els suports hidràulics d’immovilització. 

- Es prohibeixen expressament en aquesta obra el maneig de grans càrregues 
(cullera a ple emplenat), sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la 
retroexcavadora. 

- Es prohibeix estacionar la “retro” a menys de tres metres (com norma general), 
de la vora de barrancs, clots, rases i assimilables, per evitar  el risc de 
bolcades per fatiga del terreny. 

- S’instal·larà un senyal de perill sobre un peu dret, com límit de la zona de 
seguretat de l’abast del braç de la “retro”. Aquest senyal s’anirà desplaçant 
conforme avanci l’excavació. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Ulleres antiprojeccions. 
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- Casc de polietilè (només quan existeixi risc de cops en el cap). 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes antilliscants (en terrenys secs). 
- Botes impermeables (en terrenys enfangats). 
- Calçat per a conducció de vehicles. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Manil de cuir o de PVC (operacions de manteniment). 
- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 
- Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment). 

 

6.2.4.  Màquines-eina en general 

a) Riscos: 
- Talls  
- Cremades  
- Cops 
- Projecció de fragments 
- Caiguda d’objectes 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Vibracions 
- Soroll 
- Explosió (tràfec de combustibles) 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcasa i 

resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de 
contacte amb l’energia elèctrica. 

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada 
per transmisions per corretges en marxa. Les reparacions, ajusts, etc. es 
realitzaran a motor aturat, per evitar accidents. 

- El muntatge i ajust de transmisions per corretges es realitzarà mitjançant 
“montacorretges” (o dispositius similars), mai amb tornavissos, les mans, etc. 
per evitar el risc d’atrapament. 

- Les màquines en situació d’avaria o de semi-avaria –que no responguin a 
totes les ordres rebudes com es desitja, però sí a algunes-, es paralitzaran 
immediatament quedant senyalitzades mitjançant una senyal de perill amb la 
llegenda “NO CONNECTAR, EQUIP (O, MÀQUINA) AVARIAT”. 

- La instal·lació de cartells amb llegendes de “màquina avariada”, “màquina fora 
de servei”, etc. seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una 
carcasa antiprojeccions. 
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- Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les seves carcases de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials 
del quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines-eina a utilitzar en llocs en els que existeixen productes 
inflamables o explosius (dissolvents inflamables, explosius, combustibles i 
similars) estaran protegits mitjançant carcases antideflagrants. 

- En ambients húmits l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb 
doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

- El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines-eina (taula de serra, 
frunzidora, plegadora, etc.) es realitzarà ubicant-la fleixada en l’interior d’una 
safata emplintada resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eina 
amb producció de pols s’utilitzaran en via húmida, per eliminar la formació 
d’atmòsferes nocives. 

- Sempre que sigui possible, les màquines-eina amb producció de pols 
s’utilitzarna a sotavent, per evitar el risc per treballar en l’interior d’atmòsferes 
nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s’utilitzaran a una distància 
mínima del mateix de 10 m. (com a norma general) per evitar el risc per alt 
nivell acústic. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per prevenir 
el risc per treballar en l’interior d’atmòsferes tòxiques. 

- Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat per evitar 
accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades en el 
sòl, per evitar accidents. 

- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina a utilitzar en aquesta 
obra mitjançant clemas, estaran sempre protegides amb la seva corresponent 
carcasa anti-contactes elèctrics. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Guants de seguretat 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Plantilles anticlaus 
- Botes de seguretat 
- Manil, polaines i canelleres de cuir (cas de soldadura) 
- Manil, polaines i canelleres impermeables 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Ulleres de seguretat antipols 
- Ulleres de seguretat antiimpactes 
- Protectors auditius 
- Careta filtrant 
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- Careta antipols amb filtre mecànic específic recanviable 
 

6.2.5.  Grues/Camió grua 

a) Riscos: 
- Caigudes a altre nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Atrapaments. 
- Cops pel maneig d’eines i objectes pesants. 
- Talls. 
- Sobreesforços. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Bolcada o caiguda de la grua. 
- Incorrecta resposta de la botonera. 
- Vessament o ensorrament de la càrrega durant el transport. 
- Els derivats de les interferències amb línies de subministrament aeri d’energia 

elèctrica. 
 

b) Proteccions col·lectives: 
- A l’iniciar l’entrada d’una grua el contractista corresponent entregarà al 

departament de Seguretat una còpia de les assegurances de les mateixes, així 
com l’últim rebut de pagament, acompanyats d’un certificat de la última revisió 
de la màquina, que indiqui l’estat de la mateixa, detallant el funcionament dels 
elements de seguretat tals com limitadors, topalls, etc. 

- En la cabina de cada grua es trobarà una taula de càrregues de la mateixa. 
- En cas de grues torre la taula de càrregues es trobarà grapada en la zona dels 

motors. 
- Les grues torre estaran dotades de cable fiador per ancorar els cinturons de 

seguretat al llarg de l’escala interior de la torre i de la ploma. 
- Qualsevol estrep que presenti fallada es tallarà “in situ” i es retirarà de l’obra, 

aquest criteri s’aplicarà també a grillons i cadenes. 
- Mai es passarà una càrrega suspesa sobre el persona d’obra, per molt petita 

que aquesta sembli. 
- Per a totes les maniobres pesants s’enviarà un estudi detallat de les mateixes, 

a la Direcció d’obra, acompanyat de certificat de qualitat i proves dels materials 
a utilitzar com estreps, grillons, etc. no es podrà iniciar cap maniobra d’aquest 
tipus mentre la Direcció d’obra no doni la seva aprovació. 

- Tots els estreps serà emmagatzemats en llocs adequats i revisats abans 
d’iniciar qualsevol treball. 

- En peces que tinguin elements tallants o càrregues elevades, els estreps 
seran protegits amb cantoneres. 

- Els estreps de corda s’utilitzaran per al maneig de canonada les dimensions de 
la qual no excedeixin de 8 metres de llargària i 4 polzades de diàmetre. 

- Les maniobres seran dirigides per un encarregat que serà la única persona 
autoritzada a donar ordres al conductor de la grua mentre duri la mateixa. 

- No es realitzaran maniobres combinades d’elevació, traslació i gir de les 
càrregues suspeses, els canvis de marxa s’efectuaran aturant el moviment. 
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- A l’acabar el treball els comandaments han de quedar en posició zero i 
desconnectat l’interruptor general o clau de contacte. 

- El conductor de la grua respetarà qualsevol senyal d’aturada des del punt que 
sigui. 

- És molt important fer un adequat estudi del terreny on es col·locarà la grua i 
veure sobre tot la compactació de la zona on es col·loquen els gats, així com 
la proximitat d’excavacions. En cas de tenir els més mínims dubtes es 
demanaran els assajos de compactacio necessaris. 

- L’inici de qualsevol maniobra s’anunciarà pel maquinista amb un toc curt de 
clàxon. 

- En la implantació d’una grua ha de tenir-se en compte el radi de gir, per la 
proximitat d’altres màquines i estructures, etc. 

- Si es preveuen vents forts, totes les plomes de gelosia es deixaran abatudes a 
l’acabar la jornada i no s’aixecaran fins que aquests terminin. 

- Els cables han d’engreixar-se periòdicament per evitar la corrosió, així com 
entauladures i raspadures en el seu moviment relatiu que es tradueixen en 
trencaments prematurs o menor duració del mateix. 

- En les grues-torres serà necessari realitzar un cop instal·lades totes les proves 
que indiqui el fabricant i exigir a l’instal·lador un certificat que avali la 
instal·lació d’acord amb aquestes normes, incloent-hi un càlcul del balast. 

- Es tindrà especial atenció a la proximitat de cables aeris en les maniobres. 
- El Vigilant de seguretat o personal qualificat, realitzarà una inspecció 

setmanal, de l’estat de seguretat dels cables d’hissat de la grua, donarà 
compte a la Direcció Facultativa de la revisió realitzada. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Roba d’abric. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
 

6.2.6.  Camió de transport 

a) Riscos: 
- Atropellament de persones. 
- Xoc contra d’altres vehicles. 
- Bolcada del camió. 
- Bolcada per desplaçament de càrrega. 
- caigudes. 
- Atrapaments. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
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- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran 
en perfectes condicions de manteniment i conservació. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més 
d’haver estat instal·lat el fre de mà des de la cabina del camió, s’instal·laran 
falques d’immobilització de les rodes en prevenció d’accidents per fallada 
mecànica. 

- Les maniobres de posició correcta, expedició del camió, càrrega i descàrrega 
seran dirigides per un senyalista. 

- L’ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escales 
metàl·liques fabricades per a tal feina, dotades de ganxos d’immobilització i 
seguretat. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat serà 
governada des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant 
soga de descens. En l’entorn del final del plànols ni hi haurà mai persones, en 
prevenció de lessions per descontrol durant el descens. 

- El curull màxim permés per a materials solts no superarà el pendent ideal del 
5% i es cobrirà amb una lona, en previsió d’enfonsaments. 

- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant 
els pesos, de la forma més uniformement repartida possible. 

- Revisió periòdica de frens i pneumàtics. 
- Cap vehicle pot iniciar el seu pas per la rampa mentre altre circuli per ella. 
- Respectarà totes les normes de codi de circulació. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat per a la conducció de camions. 

 

6.3. Mitjans auxiliars 
 

6.3.1.  Tarimes en general 

 

a) Riscos: 
- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Enfonsament de la tarima. 
- Contacte amb l’energia elètrica. 
- Enfonsament o caiguda d’objectes. 
- Cops per objectes o eines. 
- Atrapaments. 
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b) Proteccions col·lectives: 
- El primer element imprescindible és que el material de tarimes; taulons, 

plataformes i escales estan en perfecte estat de conservació. Estaran nets, de 
tal manera, que puguin apreciar-se els defectes per ús. 

- Les tarimes i plataformes seran muntades per personal especialitzat. 
- Les tarimes i plataformes quedaran suficientment arriostrades de manera que 

la seva estabilitat quedi garantitzada. 
- Els pisos de les tarimes i plataformes seran d’una amplada de 0,60 m. com a 

mínim (2 taulons), amb una resistència de 160 kg en el punt mig entre suports, 
essent les fustes esquadrades i SENSE NUSSOS. 

- Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més metres d’alçada, poseiran 
baranes perimetrals completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, 
barra o llistó intermig i sòcols. 

- Els pisos, taulons, etc. es subjectaran amb filferro, cordes, baguetes, claus i 
altres elements, a fi d’evitar la seva mobilitat durant el treball o bolcada dels 
mateixos. 

- Es prohibeix emmagatzemar en el pis de la tarima o plataforma més material 
d’allò estrictament necessari, per garantir la continuació de l’obra. 

- Es prohibeix preparar o maniobrar amb tarimes o plataformes existint personal 
sota els mateixos. Quan es desplaci una tarima móbil, no haurà personal ni 
eines o materials sobre el mateix. 

- Es prohibeix romandre sota les tarimes durant la preparació o desmuntatge 
dels mateixos, així com quan realitza treball el personal situat sobre ells. 

- És preceptiu que l’Encarregat d’Obra efectui un reconeixement de la tarima o 
plataforma, un cop acabat de muntar, per assegurar-se que compleix amb les 
disposicions dels articles d’aquest Capítol. 

- El personal que treballi en tarimes o plataformes, cadires penjants i, en 
general, en alçades superiors a dos metres que manquin de barana de 
seguretat reglamentària, UTILITZARÀ el cinturó de seguretat, que es 
subjectarà pel mosquetó a un punt resistent i diferent de la tarima, plataforma, 
etc. 

- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació 
necessària per a la realització dels treballs. 

- Es prohibeix llençar eines, materials i altres objectes d’una tarima a altra, o 
d’una persona a altra. S’entregaran en la mà. 

- Les eines que s’utilitzaran en les tarimes seran pujades als mateixos en una 
bossa o caixa, per impedir la seva caiguda. 

- Les escales d’accés a les tarimes i plataformes seran un metre més altes que 
el pis de la plataforma o tarima sobre el que s’hagi de desembarcar. 

- Els taulons que s’utilitzin per a tarimes hauran de ser seleccionats i 
senyalitzats amb una creu, no podent mai utilitzar-los per altra finalitat que no 
sigui aquest. 

- Tot material de tarimes diferents pisos d’una tarima, així com les d’accés a 
aquests, hauran de ser rígides i atades a l’estructura. 

- Les escales que comuniquin en diferents pisos d’un andami, així com les 
d’accés a aquests, hauran de ser rígides i atades a l’estructura. 
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- La càrrega màxima d’una tarima en funció del número de taulons no 
permetent-se l’acumulació de material en el mateix, llevat que sigui necessari 
per garantir la continuitat dels treballs. 

- No es permetran mai les tarimes a base de mechinals. 
- Les tarimes fetes de borriquetes es podran emprar fins a una alçada de 2 

metres sense arriostrament. 
- Entre 2 i 5.00 metres d’alçada, les borriquetes hauran d’anar armades i 

arriostrades amb el pont ple de taulons. 
- La distància de separació d’una tarima i el parament vertical de treball no serà 

superior a 30 cm. en prevenció de caigudes. 
- Les bases de les tarimes han de ser sempre ferms i llises de manera que no 

puguin moure’s ni donar lloc a desplaçaments, per al que han d’estar ben 
arriostrats. 

- Les tarimes penjades o mòbils no excediran la longitud de 8.00 metres i 
tindran com a mínim quatre punts d’enganxament per aquesta longitud. La 
distància màxima entre lires serà de 3.00 metres. La zona sota aquestes 
tarimes estarà sempre tancada i senyalitzada. 

- Les tarimes penjades tindran baranes completes als dos fronts i sòcols al seu 
contorn. 

- Els dispositius per a la fixació de tarimes mòbils seran examinats tots els dies 
abans de començar el treball i es farà una revisió setmanal de tot el conjunt. 

- Les tarimes de tubulars seran manejades únicament per personal 
especialitzat. La distància màxima entre tubs serà 1.50 metres. 

- Les plataformes estaran plenes de taulons i amb les baranes reglamentàries. 
- Els peus drets de les tarimes en les zones de terreny inclinat, es supliran 

mitjançant tacs o porcions de tauló, trabats entre sí i rebudes al dorment de 
repartició. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a ambients plujosos. 

 

6.3.2.  Tarimes sobre borriquetes 

a) Riscos: 
- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Cops o aprisionament durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
- Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 
- Els inherents a l’ofici necessari per al treball a executar. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
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- Estan formats per dos suports en “V” invertida i un tauler horitzontal de 60 cm. 
d’amplada. No sobresortiran pels laterals de les borriquetes més de 40 cm. per 
evitar el risc de bolcades per basculament. 

- Estaran perfectament recolzades en el sòl, els taulers a utilitzar en plataformes 
de treball, seran prèviament seleccionats i senyalitzats (amb els cantells 
pintats d’un color específic), de manera que no siguin utilitzats en altre tipus 
d’operacions que puguin disminuir la seva resistència. El cantell mínim dels 
taulers seran de 7 cm. 

- Les borriquetes sempres es muntaran perfectament anivellades, per evitar els 
riscos per treballar sobre superfícies inclinades. 

- Les borriquetes no estaran separades a eixos entre sí més de 2.5 mt per evitar 
grans fletxes, indesitjables per a les plataformes de treball, ja que augmenten 
els riscos al fimbrar. 

- Les borriquetes metàl·liques de sistema d’obertura de tancament o estissora, 
estaran dotades de cadenetes limitadores de l’obertura màxima que 
garanteixin la seva perfecta estabilitat. 

- Les tarimes sobre borriquetes la plataforma de treball de les quals està 
ubicada a 2 o més metres d’alçada, estaran envoltats de baranes sòlides de 
90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó intermig i sòcols i a més 
s’arriostraran entre sí mitjançant creus de San Andrés, per evitar els 
moviments oscilatoris. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Calçat antilliscant. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataformes ubicades a 2 o més 

metres d’alçada). 
 

6.3.3.  Tarimes metàl·liques tubulars 

a) Riscos: 
- Caigudes al mateix i diferent nivell.  
- Caigudes al buit. 
- Cops o aprisionament durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
- Caigudes d’objectes. 
- Cops per objectes. 
- Els derivats dels treballs realitzats a la intemperie. 
- Sobreesforços. 
- Els inherents a l’ofici necessari per al treball a executar. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- L’arreplega de les peces de les tarimes de nova adquisició, es realitzarà 

preferiblement mitjançant un camió proveït de grua pròpia. 
- El muntatge s’iniciarà amb l’anivellament de la primera alçada de les tarimes i 

no s’iniciarà un nou nivell sense haver finalitzat el de partida amb tots els 
elements d’estabilitat. 
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- L’estructura de la tarima s’anirà arriostrant als punts previstos i es comprovarà 
que aquests arriostraments estiguin ben realitzats. 

- L’elevació de les grapes es realitzarà mitjançant politja. Aquestes seran 
hissades en recipients metàl·lics que impideixin la seva caiguda. 

- Es col·locaran baranes de 90 cm. d’alçada, amb barra intermitja i sòcol de 15 
cm. en totes les plataformes de treball que siguin necessàries instal·lar. 

- L’amplada mínima de la plataforma serà de 60 cm. i haurà d’estar 
perfectament ancorada i amb limitacions davanteres, lateral i posterior, amb 
barana sòlida de 90 cm. d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i 
sòcol de 15 cm. 

- Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant les abraçadores i 
passadors clavats als taulons. 

- Es prohibeix el support de les tarimes tubulars sobre suplements formats per 
bidons, piles de diversos materials, torretes de fusta i assimilables. 

- Les tarimes tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del 
parament vertical en el que es treballa, i s’arriostraran a aquests, ancorant-los 
als punts forts de seguretat previstos. 

- Els materials es repartiran uniformement sobre la plataforma de treball en 
prevenció d’accidents per sobrecàrregues innecessàries. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
 

6.3.4.  Escala de mà (de fusta o metall) 

a) Riscos: 
- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Relliscada per incorrecte suport. 
- Bolcada lateral per suport irregular. 
- Trencament per defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les 

preserven de les agressions de la intemperie i les de fusta es protegiran 
mitjançant vernissos transparents, per a que no ocultin els possibles defectes. 

- Les escales de fusta tindran els travessers d’una sola peça, sense defectes ni 
nussos que puguin minvar la seva seguretat i els esglaons estaran 
encadellats. 

- Per als treballs elèctrics s’empraran escales de fusta, polièster o fibra de vidre. 
Quedant prohibides per aquests treballs les escales metàl·liques. 
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- Es prohibeix empalmar escales, unes a les altres, llevat que estiguin 
preparades per això mitjançant dispositius industrials fabricades a tal finalitat. 

- Queda prohibit emprar escales a les que falti un esglaó, o que el tingui trencat, 
partit o desencaixat del travesser. 

- Quan no es facin servir les escales es guardaran del sol i de la pluja, 
especialment les de fusta, no deixant-se tirades al terra. 

- Es tindrà especial cura en mantenir els esglaons nets de greix o qualsevol altra 
material lliscant. 

- L’ascens i descens a través de les escales de mà s’efectuarà frontalment, és a 
dir, mirant directament cap als esglaons que s’estant utilitzant i amb les mans 
lliures. 

- Les escales de mà estaran proveïdes de sabates antilliscants. 
- Tota escala sobrepassarà 0.90 mt, com a mínim per sobre del punt on es 

vulgui arribar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del pla de 
desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

- Totes les escales es recolzaran sobre superfícies planes i ferms. 
- En proximitats de portes i corredors, si és necessària la col·locació d’una 

escala es farà tenint la porta oberta per a que sigui visible i protegida per a que 
no rebi cap cop. 

- Sempre que sigui possible s’amarrarà l’escala pel seu extrem superior a 
l’objecte o estructura al que donen accés. 

- Les escales de tissora hauran d’estar totalment obertes i amb el tensor estés, 
de manera que no permeti cap relliscada. 

- Es prohibeix pujar a una escala més d’un operari simultàniament. 
- Les escales de mà s’instal·laran de tal manera que el seu suport inferior disti 

de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del travesser entre 
suports. 

- L’ascens i descens a través de les escales de mà, quan salvin alçades 
superiors als 3 mt., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un 
cable de seguretat paral·lel pel que circularà lliurement un mecanisme 
paracaigudes. 
 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó i seguretat classe A o C.. 

 

6.3.5.  Puntals 

a) Riscos: 
- Caigudes des d’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
- Caigudes des d’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 
- Caigudes des d’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
- Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
- Atrapament de dits. 
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- Caigudes d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 
- Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 
- Trencament del puntal per fatiga del material o per mal estat. 
- Relliscada del puntal per falta d’encunyament o de clavaó. 
- Enfonsament d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 
- Els propis del treball del fuster encofrador i del personatge. 

 

b) Proteccions col·lectives: 
- Els puntals s’arreplegaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic 

puntal en alçada i fons en que desitji, amb l’única salvetat que cada capa es 
disposi de forma perpendicular a la immediata inferior. 

- Es prohibeix expressament després del desencofrat l’amuntegament irregular 
dels puntals. 

- Els puntals s’hissaran a les plantes en paquets uniformes sobre safates, 
fleixats per evitar vessaments innecesaris. 

- Es prohibeix la càrrega a espatlla de més de dos puntals per home en 
prevenció de sobreesforços. 

- Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta, anivellats i 
aplomats en la direcció exacta en la que hagin de treballar. 

- Els puntals es clavaran al dorment i a la sopanda, per aconseguir una major 
estabilitat. 

- Els puntals s’arriostraran horitzontalment utilitzant per a ells les peces 
abraçadores. 

 

c) Proteccions individuals: 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 

 

6.4. Activitats específiques per a determinades fases d’obra 
 
Ordenació de l’entorn i treballs previs al començament de les obres 

- Escomeses provisionals d’aigua, clavegueram i llum. 
- Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
- Tancament de parcel·la i la seva senyalització. 
- Neteja, explanació i anivellament de parcel·la. 
- Muntatge de casetes prefabricades per a ús de personal. 
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7.  MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

En les sortides i accessos generals a l’obra, s’instal·larà una senyalització genèrica per al 
tràfic de màquines (camions, retroexcavadores, dumpers, etc) tipus (perill indefinit, sortida 
camions), STOP, d’acord amb l’especificat en plànols. 

Per advertir dels riscos i mesures preventives, es col·locaran cartells indicatius i cordons 
de balisament o tanques metàl·liques de tall. 

Per protegir les voreres de les excavacions es col·locaran tanques autònomes 
metàl·liques de contenció de peatons. A les nits, es senyalitzaran mitjançant una 
il·luminació artificial. 

S’instal·laran extintors en diferents punts de l’obra. 

Respecte d’altres riscos s’adoptaran i d’una forma col·lectiva, les següents mesures: 

- La maquinària que entri en obra serà revisada en tots els seus elements de 
protecció per part de l’empresa adjudicatària dels treballs, donant compte de la 
revisió a la Direcció Facultativa. Això s’efectuarà d’una forma exhaustiva en 
cas de maquinària de subcontractes o de lloguer de la mateixa. 

- L’organització i vigilància de la seguretat de l’obra correrà a càrrec del 
Coordinador de Seguretat i Salut, que en estret contacte amb el director de 
l’obra de Seguretat i Higiene de l’empresa adjudicatària de les obres, la 
Direcció Facultativa i el Comité de Seguretat i Higiene, si l’hagués, arbitraran 
totes les mesures contingudes en aquest Document siguin desenvolupades en 
el Pla de Seguretat. 

- El Coordinador de Seguretat i Salut periòdicament revisarà l’obra donant 
compte d’això al director de l’obra de Seguretat i Higiene i al cap d’obra, per a 
procedir a la presa de les mesures pertinents. 

- La maquinària fixa d’obra, així com les proteccions col·lectives com grues, 
muntacàrregues, ubicació d’oficines, serveis, menjadors i zones d’arreplega, 
es plasmaran en plànols que completaran el present estudi de Seguretat. 

- En cas de variacions, seran ajustats els canvis sobre la marxa, prèvia 
aprovació expressa del director de l’obra de Seguretat i HIgiene. 
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8.  INSTAL·LACIONS PER AL PERSONAL D’OBRA 

8.1. Hipòtesi prèvia 
 

Considerant el temps d’execució de les obres s’estableix el número d’operaris necessaris 
per a la seva realització en els moments “punta” i en funció d’aquest número s’estableixen 
les necessitats d’elements de seguretat així com d’espais necessaris per al seu 
desenvolupament: serveis higiènics, menjador, etc. El número de treballadors previst que 
intervindrà en la nostra obra serà de 12 obrers simultàniament. 

8.2. Serveis higiènics 
 

S’entén com a tals els lavabos i vestidors. S’ubicaran en l’interior de casetes provisionals 
d’obra la forma i característiques del qual s’estableixen en la corresponent partida 
d’aquest document. (Plànols adjunts). 

Com a criteri general i en funció de les Ordenances, les necesitats “punta” són les 
següents: 

o Un vàter cada 25 operaris amb servei de paper higiènic. Una dutxa i un 
lavabo, amb aigua calenta, per cada 10 operaris. Un calentador de 100 lts. 
i un mirall per cada 25 operaris. Un armariet per cada operari. 

o En el nostre cas es col·locarà 1 vàter, 2 dutxes, 2 lavabos i 12 armariets.  
 

Lavabo 

Serà una part independent de la construcció provisional dedicada a tal menester, 
separada de la resta de les instal·lacions però amb comunicació amb els vestidors i accés 
directe des de l’exterior. 

Vestidor 

En aquesta dependència s’instal·laran les cabines de dutxes, els lavabos, miralls i 
armariets guarda-robes, així com els seients necessaris. 

El número de metres mínim ve fixat per les ordenances i s’estableix el de 2 m2 per cada 
treballador (inclós el servei). En el nostre cas aquesta superfície serà de 24 m². 

Els serveis higiènics (lavabos i vestidors) disposaran de ventilació directa a l’exterior. 

8.3. Magatzem i oficines 
S’ubicaran en l’interior de casetes provisionals en funció de les necessitats de l’obra. 

Tindran porta de pas i finestres a l’exterior i en el d’oficina existirà una taula i cadira a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
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8.4. Generalitats 
Totes les dependencies disposaran de llum elèctrica.  

Es disposarà de recipients apropiats, als que es vessaran les escombraries, recollint-se 
diàriament per a que siguin retirades fins a l’abocador més proper. 

Tant els vestidors com el menjador, lavabo i oficina, hauran de sotmetre’s a una neteja 
diària i a una desinfecció periòdica. 

Sota cap concepte es permetrà menjar en l’interior de l’obra a no ser que sigui al 
menjador habilitat per aquesta finalitat. 

Es tindrà especial cura en que no existeixen restes de menjar, ni recipients o cascos 
d’ampolles en cap lloc de l’obra que no sigui en els recipients de recollida d’escombraries 
habilitats per aquesta finalitat. 

Les vies i sortides d’emergència hauran de desembocar el més directament possible en 
una zona de seguretat. Les vies i sortides d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/1997.  

Els treballadors hauran de disposar d’aire net en quantitat suficient. En cas que s’utilitzi 
una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir-se en bon estat de funcionament. 

Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs 
nocius. 

Les portes i contraportes situades en el recorregut de les vies d’emergència hauran 
d’estar senyalitzats de manera adequada. 

S’haurà de tenir en compte l’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 
en compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

Es vetllarà pel manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

Durant l’execució de l’obra es delimitarà i condicionarà les zones d’emmagatzemament i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

Haurà d’existir cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
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9.  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

9.1. Assistència sanitària i accidents 
 

Farmaciola d’obra 

Es disposarà de farmacioles portàtils d’urgències, la seva ubicació quedarà definida pel 
Pla de Seguretat i Salut. El Cap d’obres serà l’encarregat del manteniment i reposició del 
contingut de les farmacioles, realitzant una revisió mensual i reposant allò trobar a faltar, 
prèvia comunicació al Cap d’obres. 
 
 El contingut mínim de cada farmaciola serà: 
 

- Aigua oxigenada. 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de iode 
- Mercuri crom 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó hidròfil 
- Benes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics i Tònics cardíacs d’urgència 
- Torniquets 
- Bossa de goma per aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- Xeringues d’un sol ús 
- Agulles per a injectables d’un sol ús 
- Termòmetre clínic 
- Pinces 
- Estisores 
- Analgèsics 
- Apòsits autoadhesius 

 
Organismes als que acudir en cas d’accident 
 
Els accidents amb baixa originaran un part oficial d’accidents que es presentarà en 
l’Entitat Gestora o col·laboradora en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de la data 
de l’accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més 
treballadors es comunicaran telegràficament a l’autoritat laboral en el termini de 24 hores 
a partir del sinistre. 
 
Els accidents sense baixa es compilaran al “full relació d’accidents de treball ocorreguts 
sense baixa mèdica” que serà presentada a l’entitat gestora o col·laboradora en el termini 
dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 
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El centre assistencial on hauran de ser traslladats els accidentats haurà d’estar el més a 
prop possible. 
 
En cas necessari s’avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi 
al trasllat de l’accidentat. 
 
Estarà disponible en obra per accidents una llitera que permeti el repòs o trasllat de 
l’accidentat. 
 
Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d’obra i vestidors) el nom del centre 
assistencial al que acudir en cas d’accident, la distància existent entre aquest i l’obra i 
l’itinerari més adequat per acudir al mateix quedarà definit, en quant a format i redacció, 
en el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Veure llistat de telèfons als plànols d’aquest annex. 
 

9.2. Control d’accidents 
Partes: 

Tot incident que es produeixi a l’obra, serà controlat per: 
- El parte oficial d’accidents, al qual obliga la normativa oficial, seguint el circuit 

reglamentari. 
- Un parte de règim intern, per tractament estadístic. 
 

Índexs i estadística 

Es portaran els índexs usuals d’INCIDÈNCIA, FREQÜENCIA I GRAVETAT, segons el 
càlcul internacionalment admès. 

Totes aquestes dades es reuniran en una estadística, acumulada de l’any i tendència. 

Anàlisi 

Tot accident serà analitzat, prenet-se d’immediat les mesures de prevenció necessàries 
tendents a evitar la seva repetició. 

Tot això podrà reflexar-se en el llibre oficial d’INCIDÈNCIES existent per a control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut, segons reglament el R.D. 1627/1997. 

 



 
 
  
CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA) 
TREBALL FI DE CARRERA 722-TRE-OP-4536 

 
 
 
 

 
DOC. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
Annex 9. Estudi de Seguretat i Salut 
 
 

46

10.  COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT  
 

Es designarà un Coordinador de Seguretat i Salut per a l’obra segons la normativa vigent. 
El personal tindrà la formació necessària i provada en la matèria, per realitzar amb 
eficàcia les funcions que recull en l’article 9è del R.D 1627/1997 entre els quals extractem 
les següents: 

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat, al planificar els 
diferents treballs i estimar la duració dels mateixos. 

2. Coordinar les activitats de l’obra per a que els contractistes, subcontractistes i 
autònoms apliquin de manera responsable els principis d’acció preventiva. 

3. Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 
eines, etc., i processos laborals en l’empresa; comunicant al cap d’obra l’existència de 
riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors amb objecte que siguin 
posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

4.  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i al seu cas les 
modificacions introduïdes. 

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

6.  Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 
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11.  CONCLUSIONS 
Amb el present document es pretén haver donat una clara i exacta idea dels riscos per 
dissenyar les prevencions adequades. 

 

 

Amposta, Maig de 2010 

 

 

Sandra Nàgera Fernàndez 
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1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 

En especial, són d’obligat compliment totes les disposicions contingudes al següent text 
legal: 

− Reial Decreto 39/1997, de Gener, que aprova el REGLAMENT DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ (1ª dels Reglaments en desenvolupament de la 
Llei 31/1995), així com l’Ordre de 27 de juny de 1997 que el desenvolupa, 
amb relació a les “condicions d’acreditació”. 

 

Altres reglaments en desenvolupament de la citada L.O.R.L., aplicables a obres de 
construcció i que entrat en vigor recentment, es relacionan a continuació: 

 

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener (BOE 31/01/97) pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril sobre “disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut al treball”. (BOE 23/04/1997). 

- Reial Decret 485/1997, d’abril, sobre “disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball”. 

- Reial Decret 485/1997, d’abril, sobre “disposicions mínimes en seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que entranyi riscos, 
en particular dorslumbars, per als treballadors”. 

- Reial Decret 485/1997, d’abril, sobre “disposicions mínimes en seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització”. 

- Reial Decret 485/1997, de 30 de maig, sobre “disposicions mínimes en 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual”. 

- Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/1997) pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball. 

- Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/1997), sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que entranyin riscos, en particular dorslumbars, per als 
treballadors. 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre “la protecció dels 
treballadors, contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball”. 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig (BOE 12/06/1997), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
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- Reial Decret 1215/1997, de 24 d’octubre, sobre “disposicions mínimes en 
seguretat i salut de les obres de construcció” (Reglament específic per al 
sector de la construcció, en desenvolupament de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals llei 31/95, de 8 de novembre). 

- O. de 27-06-97, per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997 (Rglt. Dels 
Serveis de Prevenció), en relació amb les condicions d’acreditació de les 
entitats especialitzades com S. de Prevenció aliens, de les persones o 
empreses auditores, així com autorització d’entitats públiques i privades 
per a la realització/certificació d’activitats formatives en prevenció. 

 

A més, continuan vigents i igualment són aplicables les següents disposicions legals: 

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Industria de la construcció. 
(O.M.20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

- Reglament d’accidents de treball (parcialment vigent). (Decret 22-6-56) 
(B.O.E. 15-7-56). 

- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. (Decret 
30.11-611) (B.O.E. 7-12-61). 

- Reglament de Línias aèries d’ALTA TENSIÓ (O.M. 28-11-68). 
- Títol II de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (O.M. 9-3-

71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Capítol XVI de l’Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

(O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/8/9-9-70). 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions tècniques 

complementàries. (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
- Protecció dels treballadors contra els riscos profesionals deguts a la 

contaminació de l’aire, el soroll i les vibracions al lloc de treball. Conveni 
OIT 20-6-77, ratificat per Instrument 25-11-80 (B.O.E. 30-12-81). 

- Estatut dels treballadors (Març de 1.980). 
- Seguretat en les màquines. (Reial DECRET 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 

21-7-86 I 4-10-86). Modificat pel Reial Decret 590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3-
6-89). 

- Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene al treball en 
els projectes d’edificació i obres públiques. (Reial DECRET 555/1986, de 
21-2-86). (B.O.E. 21-3-86) i modificació R.D. 84/1990 (B.O.E. 25-1-90 I 13-
2-90). 

- Llibre d’incidències en matèria de Seguretat i Higiene (O.M. 20-9-86) 
(B.O.E. 13-11-86). 

- Obertura prèvia o reanudació d’activitats en centres de treball. (O.M. 6-5-
88) (B.O.E. 16-2-88). 

- Llei d’infraccions i sancions d’ordre social, L.I.S.O.S. (Llei 8/1988, de 7-4-
88) (B.O.E. 15-4-88). En vigor parcialment. 

- Ordre Ministerial sobre “senyalització, balisament, defensa, neteja i 
acabament d’obres fixes en vies fora de poblat” (O.M. 31-8-87). Norma 
8.3.- IC. 

- R.D. 1/94, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social. 
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- R.D. 1.407/92, de 20 de Novembre, per la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual (Directives 
89/686/CEE. Segell de conformitat “CE” en peces de roba de protecció 
personal). 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
- Conveni Col·lectiu General de la Construcció. 

 

2.  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seva terminació. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip es reposarà aquesta, independent de la duració 
prevista o data de lliurament. 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert una estona límit, és a dir, el 
màxim per al que va ser concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al 
moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades d’immediat. 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

2.1. Equips de protecció individuals (EPI) 
- Tot element de protecció individual s’ajustarà a les prescripcions del R.D. 

1.407/92, de manera que portaran estampat el marcat de conformitat “CE” 
(Directives 89/656/CE i 89/686/CE). 

- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 

- Al magatzem d’obra existirà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció de forma que quedi garantitzat el subministrament a tot el personal 
sense que es pugui produir, raonablement, carència d’ells. 

- En aquesta previsió s’ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

2.2. Proteccions col·lectives 
Senyal normalitzat de trànsit: 

Es col·locarà en tots els llocs de l’obra, o dels seus accessos i entorn, on la circulació de 
vehicles i peatons ho facin precís, d’acord amb el Codi de la Circulació i Norma 8.3 IC. 

Senyal normalitzat de seguretat: 
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En col·locarà en tots els llocs de l’obra, o dels seus accessos, on sigui precís advertir de 
riscos, recordar obligacions d’emprar determinades proteccions, establir prohibicions o 
informar de situació de mitjans de seguretat. 

En l’apartat de plànols s’inclouen els senyals normalitzats de seguretat, d’acord amb el 
Reial Decret 1403/1986 de 9 de maig. 

Cordó de balisament: 

Es col·locarà als límits de les zones de treball o de pas en les que existeixi perill de 
caiguda per desnivell o per caigudes d’objectes, com a complement a la corresponent 
protecció col·lectiva. 

Topall de desplaçament per a vehicles: 

Es disposarà als límits de zones d’arreplega, vessat o maniobres, per impedir bolcades. 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats al mateix, o d’altre forma eficaç. 

Dispositius de subjecció (cables o punts resistents per enganxada de cinturons de 
seguretat). 

Tindran suficient resistència per soportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

Escales de mà: 

Estaran provistes de sabates, puntes metàl·liques o altres mitjans antilliscants. 
Sobrepassaran en 1 m. l’alçada a salvar (el punt superior de suport) i estaran ancorades 
als seus extrems. 

Plataformes de treball: 

Tindran com a mínim plataforma de 60 cm. d’amplada, i en cas d’utilitzar-se a més de 
2,00 m. d’alçada, comptaran amb barana de no menys de 90 cm. d’alçada, llistó intermig i 
sòcol. 

Interruptors diferencials i preses de terra: 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA. per enllumenat i 300 
mA. per força. 

La resistència de les preses de terra serà, com a màxim, la que garanteixi d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial una tensió màxima de contacte de 24 V. Es 
mesurarà periòdicament la resistència i, sobre tot, en l’època més seca de l’any. 

Maquinària: 

Totes les màquines compliran la legislació vigent i comptaran per tant, a l’arribar a l’obra, 
amb tots els dispositius de seguretat i elements de protecció que en aquella s’assenyalin. 

Mitjans auxiliars: 
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Tots aquets mitjans disposaran de les proteccions adequades i s’utilitzaran d’acord amb 
les disposicions que assenyali la legislació vigent. 

 

 

Extintors: 

Aquests mitjans tals com cintes, jalones, mires, etc. seran preferentment de tipus 
dielèctrics. 

 

3.  SERVEI DE PREVENCIÓ 

3.1. Servei tècnic de seguretat 
Un tècnic de seguretat a temps parcial i segons mesuraments inclosos en el present Pla, 
assessorarà al Cap d’Obra respecte a la prevenció dels possibles riscos que puguin 
presentar-se durant l’execució dels treballs, i investigarà les causes dels possibles 
accidents per a modificar els condicionants que el van produir i així evitar la seva 
repetició. 

3.2. Farmaciola d’obres 
 

La farmaciola disposada en obra serà revisada mensualment per la persona designada 
per al seu manteniment, i d’immediat es procedirà a reposar el material consumit. 

 

4.  DELEGAT DE PREVENCIÓ I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 

4.1. Delegat de prevenció 
 

D’acord amb allò previst en l’art. 35 de la Llei de la 31/95, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors tindran dret a designar entre els seus 
representants al/s Delegats de Prevenció d’acord amb les condicions que marca la llei. 

Les seves competències, facultats i resta d’aspectes es recullen als arts. 36 i 37 de la 
citada llei. 

4.2. Comité de seguretat i salut 
 

Es constituirà el Comité de Seguretat i Salut quan el número de treballadors superi el 
previst a l’art. 38 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les seves competències i facultats es recullen en l’art. 39 de la citada Llei. 
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5.  INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Compliran les següents condicions: 

5.1. Lavabos 
Disposarà d’un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors, un 
WC per cada 25, mirall i perxes. 

5.2. Vestidors 
Disposarà de bancs o seients i armariets individuals amb clau, d’acord amb el número de 
treballadors presents en obra. A l’hivern estaran dotats de calefacció. 

5.3. Menjador 
Disposarà de ventilació suficient i estarà dotat de taules, seients, calenta-menjars i 
galledes per dipositar els desperdicis. A l’hivern estarà dotat de calefacció. 

Aquestes instal·lacions es revisaran periòdicament, tant en aspectes de conservació i 
neteja. 

 

6.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

D’acord amb allò disposat en el R.D. 1627/97 d’octubre, al seu article 13 s’habilitarà un 
Llibre d’incidències que haurà de mantenir-se sempre en l’obra, que constarà de fulls per 
duplicat i al qual tindrà accés la direcció facultativa, els contractistes, els subcontractistes 
i treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents, els representants dels treballadors i els 
tècnics de les Administracions públiques competents en Seguretat i Salut. 

La còpia de cada anotació practicada haurà de ser remitida, abans de transcorregudes 24 
hores conforme al procediment recollit en el citat reial decret, a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la provincia en que es realitzi l’obra. 
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Amidaments 



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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 12,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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 12,000

9 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 12,000

10 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 4,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 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 20,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Euro



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 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

9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 2 dutxes, 2 mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

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

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,00 €

(CATORZE EUROS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H1455710P-9 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT 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

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC 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

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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H1463253P-12 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

55,73 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1474600P-13 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €

(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

H1481654P-14 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1482320P-15 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1483344P-16 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1489890P-17 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,31 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H148D900P-18 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,14 €

(VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H1521431P-19 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1522111P-20 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H152V017P-21 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

26,83 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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H153A9F1P-22 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,27 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H15B5005P-23 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

492,94 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1001P-24 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,44 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1004P-25 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 120,00 €

(CENT VINT EUROS)

HBB20005P-26 u Senyal manual per a senyalista 10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

HBB21301P-27 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

116,52 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HBBAC005P-28 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,05 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

HBBAF004P-29 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,96 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

HBC1KJ00P-30 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

HQU1531AP-31 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 2 dutxes, 2 mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

224,78 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU1A50AP-32 mes Mòdul prefabricat de vestidors 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

156,78 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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HQU21301P-33 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 42,13 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU22301P-34 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

HQU25201P-35 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,87 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

HQU2P001P-37 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

HQUA1100P-38 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,70 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HQUAM000P-39 u Reconeixement mèdic 30,00 €

(TRENTA EUROS)

HQUZM000P-40 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

                                               Amposta, Maig de 2010

                                               Sandra Nàgera Fernàndez
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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

6,77 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

24,69 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 24,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,31 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,61 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,50 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,00 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,20 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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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

5,05 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,05000 €
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

5,44 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

55,73 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,72 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau ver 19,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

8,86 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 8,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,70 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 11,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,31 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 12,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,14 €



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 20,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 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

5,73 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,69000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,40000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,37 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 €
Altres conceptes 10,44340 €

P-21 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

26,83 €

Altres conceptes 26,83000 €

P-22 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,27 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €
Altres conceptes 5,47000 €

P-23 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

492,94 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpi 455,84000 €
Altres conceptes 37,10000 €

P-24 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €

P-25 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €

P-26 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 10,96 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-27 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

116,52 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 99,91000 €
Altres conceptes 16,61000 €

P-28 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

24,05 €
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vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €
Altres conceptes 16,61000 €

P-29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,96 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,31000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,04000 €
Altres conceptes 16,61000 €

P-30 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,66 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,66400 €
Altres conceptes 0,99600 €

P-31 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 2 dutxes, 2 mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

224,78 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors 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

156,78 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 42,13 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €
Altres conceptes 19,27470 €

P-34 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,40 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,25000 €
Altres conceptes 4,15000 €

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,28 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 10,78750 €
Altres conceptes 2,49250 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,87 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €
Altres conceptes 1,66000 €

P-37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,69 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €
Altres conceptes 0,83000 €

P-38 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,70 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,61 €
Altres conceptes 16,61000 €

                                               Amposta, Maig de 2010

                                               Sandra Nàgera Fernàndez
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,77 12,000 81,24

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 - 3)

5,31 12,000 63,72

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

4,61 2,000 9,22

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

7,50 2,000 15,00

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,24 12,000 2,88

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

14,00 6,000 84,00

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,56 6,000 9,36

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 -
9)

2,20 12,000 26,40

9 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)

5,05 12,000 60,60

10 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)

5,44 4,000 21,76

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

55,73 12,000 668,76

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 13,19 12,000 158,28
13 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat

(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 14)

19,72 12,000 236,64

14 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 15)

8,86 12,000 106,32

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

11,70 12,000 140,40

16 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)

12,31 12,000 147,72

17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 18)

20,14 2,000 40,28

18 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

24,69 2,000 49,38

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.921,96

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 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 - 19)

5,73 20,000 114,60

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

11,37 20,000 227,40

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

26,83 20,000 536,60

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

22,27 10,000 222,70

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 26) 10,96 6,000 65,76
6 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
116,52 6,000 699,12

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

37,96 6,000 227,76

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

5,66 70,000 396,20

9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

24,05 10,000 240,50

10 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 23)

492,94 1,000 492,94

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.223,58

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 24)

36,44 6,000 218,64

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 2 dutxes, 2 mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

224,78 3,000 674,34

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors 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 - 32)

156,78 3,000 470,34

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 33)

42,13 2,000 84,26

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

52,40 12,000 628,80

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

13,28 4,000 53,12

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

49,87 1,000 49,87

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37) 1,69 3,000 5,07
9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 38)
103,70 1,000 103,70

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 40) 16,61 48,000 797,28

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.085,42

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
25)

120,00 2,000 240,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 240,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 39) 30,00 12,000 360,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 360,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.921,96
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.223,58
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.085,42
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 240,00
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 360,00
OBRA 01  PRESSUPOST SIS 8.830,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.830,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PRESSUPOST SIS 8.830,96

8.830,96

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 8.830,96

13,00 % Despeses Generals SOBRE 8.830,96................................................................... 1.148,02

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 8.830,96......................................................................... 529,86

Subtotal 10.508,84

16,00 % IVA SOBRE 10.508,84........................................................................................... 1.681,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.190,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOTZE MIL  CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS )

                                               Amposta, Maig de 2010

                                               Sandra Nàgera Fernàndez
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ANNEX 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. OBJECTE 

L’objecte del Pla de Control de Qualitat de l’obra “CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA 
SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA)” és l’establiment dels assaigs i control que 
proporcionin la informació necessària i suficient a l’empresa contractista que executarà 
les obres i a la Direcció de les Obres, sobre les condicions d’execució, disposant de la 
informació i dades precises, per a observar l’evolució o qualitat de les parts importants de 
l’obra. 

En base a això, es podran aprovar o corregir les actuacions i mètodes d’execució, 
adoptats, contrastant els resultats obtinguts, amb el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i normes d’obligat acompliment. 

Juntament amb aquest Pla es fa una relació valorada dels assaigs que es preveu 
executar durant les obres.  

2. BASES D’ACTUACIÓ 

Per a la redacció del següent Pla de Control de Qualitat, s’han tingut en compte les 
següents normes i recomanacions: 

-Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball, de 9 de març de 1971 
-Normes UNE 
-Normes d’assaig redactades pel Laboratori del transport i Mecànica del Sòl del Centre 
d’estudis i Experimentació d’obres Públiques (Ordre del 31 de desembre de 1958) 
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme (PG-3/75). Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, 
B.O.E. de 7 de juliol de 1976 
-Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
-Plec General de Condicions per a la recepció dels conglomerats hidràulics (PCCH-64). 
Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964 
-Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (EHPRE-72). Ordre de 
Presidència del Govern de 5 de 1972 
-Instrucció per a estructures d’acer de l’I.E.T.C.C (EM-62) 
-Norma MV-101 “Accions en l’edificació “. Decret 195/63 de 17 de gener 
-Norma MV-102 “Acer laminat per a estructures d’edificació”. Decret 4433/64 de 3 de 
desembre 
-Norma MV-103-1972 sobre càlcul de les estructures d’acer laminat en edificacions 
-Norma MV-104 “Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació”. Decret 
1851/75 de 3 de juny 
-Norma MV-105 “Reblons d’acer”. Decret  685/69, del 30 de gener 
-Norma MV-106 “Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer”. 
-Norma MV- 201 “Murs resistents de fàbrica”. Decret 1324/72, de 20 d’abril. 
-Norma MV-301 “Impermeabilitalització de cobertes amb materials bituminosos”. 
-Normes tecnològiques de l’edificació NTE 
 
ECG - Estructures. Càrregues gravitatòries 
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ECG - Estructures. Càrregues per retracció  
ECS - Estructures. Càrregues sísmiques 
ECT - Estructures. Càrregues tèrmiques 
ECV - Estructures. Càrregues de vent 
 
-Norma NBE-CT-79 “Condicions tèrmiques en els edificis” 
-Norma NBE-CA-82 “Condicions acústiques en els edificis” 
-Norma NBE-CPI-82 “Condicions de protecció contra incendi en els edificis” 
-Norma tecnològica NTE-IFC-73 “Instal.lacions de manyeria: aigua calenta”. Ordre de 26 
de setembre de 1973 
-Normes bàsiques per a les instal.lacions interior de subministrament d’aigua. Ordre 9 de 
desembre de 1985 
 
-Plec general de condicions facultatives per a canonades de proveïment d’aigües. Ordre 
Ministerial de 28 de juliol de 1974 
-Instrucció de l’I.T.C.C. per a tubs de formigó armat o pretensat. 
-Recomanacions de l’I.E.T.C.C. per a la fabricació, transport  i muntatge de tubs de 
formigó en massa (T.H.M.73) 
-Plec general de condicions per a la recepció de guixos en obres de construcció 
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de drenatge i sanejament de 
poblacions (MOPU-Set/1986). 
-Recomanacions de l’Institut Eduardo Torroja, per a canonades 
 
-Totes les normes de Seguretat Industrial del Ministeri de Indústria, en particular les 
següents: 
 
Reglament de recipient a pressió 
Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos 
Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos 
Normes bàsiques de instal.lacions de gas 
Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió. Decret 2413/73, del 20 de setembre 
Reglament d’estacions de transformació d’energia elèctrica, ordre d’11 de març de 1971 
Instal.lacions de transformació i línies en general. Ordre Ministerial de 23 de febre de 
1949 
Reglament de línies aèries d’alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de novembre 
 
Per a l’aplicació i compliment d’aquestes normes, així com per a la interpretació d’errors 
o omissions continguts en les mateixes, se seguirà l’ordre de major a menor rang legal 
de les disposicions que hagin servit per a la seva aplicació. 
 
3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 

L’ordenació del conjunt d’actuacions pel control de qualitat i l’execució de l’obra que es 
proposa és el següent: 
 

3.1. Control i examen del Projecte 
3.2. Control i examen del material 
3.3. Control d’execució 
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3.4. Assaigs 
 
La modalitat prevista sobre la intensitat d’aquestes actuacions, es correspon amb la 
reflexada en la vigent Instrucció de formigó Estructural (EHE-08) i altra normativa oficial 
aplicable. 
 
3.1. Control i examen del Projecte des del punt de vista de la qualitat 
 
3.1.1. Control del projecte de moviments de terres 

Es verificarà l’informe tècnic comprovant: 

-Que els sondeigs, reconeixements i assaigs realitzats, són suficients donades les 
característiques del terreny, per a la correcta definició tècnica del terreny de 
fonamentació. 
-Que son correctes les conclusions deduïdes de l’informe geotècnic. Per això es 
verificarà la coincidència del terreny real, amb l’indicat en la documentació de l’estudi. 
-Agressivitat del terreny 
 
3.2.2. Control dels amidaments de projecte  

3.2.3. Control del projecte de seguretat i salut  

3.2.4. Control del projecte de canonada  

Es verificarà l’informe Tècnic establert comprovant: 

-Que les dades utilitzades, són suficients per a la correcta definició tècnica de les 
necessitats de l’obra 
-Que són correctes les conclusions deduïdes de l’informe tècnic pel dimensionat de les 
conduccions. 
 
 
3.2. Control i examen del material 
 
Es descriuen els assaigs a realitzar, la seva freqüència i en el seu cas, la norma d’assaig. 
 
3.2.1. Excavacions, terraplens i reblerts 
Es faran els assaigs previstos en l’article 320 i 330 de la Instrucció PG-3 
 
3.2.2. Ciment 
Es faran els assaigs previstos en l’article 85.1 de la EHE-08, i d’acord amb la Instrucció 
per a la Recepció de ciments RC-02. 
 

3.2.3. Aigua de pastar 
Es realitzaran els assaigs previstos en l’article 85.5 de la EHE-08, abans de començar 
l’obra, si ni es tenen antecedents de l’aigua que vagi a utilitzar-se 
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3.2.4. Àrids 
Previ formigonat, es realitzaran els assaigs previstos en l’article 85.2 de la EHE-08 i 610 
del PG-3 
 

NOTA:Quan el formigó sigui fabricat i subministrat per una central de formigonat, amb 
control sistemàtic de producció, els assaigs o controls indicats en els punts 3.3.2, 3.3.3 i 
3.3.4 anteriors, podrien ser substituïts si l’experiència així ho aconsella, pels certificats 
d’origen i assaigs de control de recepció efectuats pel propi subministrador del formigó. 
 

3.3.5. Armadura per a formigó armat 
Elements de formigó executats “in situ”. Es realitzaran els assaigs previstos en l’article 88 
de la EHE-08 corresponents a un nivell de control normal  per a productes certificats. 
 

3.3.6. Formigons 
Sobre els formigons utilitzats en obra es realitzarà un control estadístic a nivell normal, 
segons l’article 86.5.4 de l’EHE-08. 
Per això es dividirà l’obra en lots, conforme determina la taula 86.5.4.1. a de la Instrucció 
EHE-08. 
En cas que el formigó sigui confeccionat en obra, serà necessari estudiar un programa 
de preses i control, d’acord amb el tipus de la instal.lació utilitzada. 
En cada sèrie o presa de provetes de formigó, es determinarà la consistència del mateix, 
mitjançant el Con d’Abrams. 
 

3.3.7. Subbase granular 
Es controlarà el material segons el disposat en l’article 510 de la PG-3. 
 

3.3.8. Equips i materials de profusa utilització 
Es comprovarà per mostreig que els elements arribin a obra en les degudes condicions 
identificant-los amb les seves marques i certificats corresponents. 
 

3.3.9. Canonades 
S’exigirà el certificat de garantia de les canonades. 
Es comprovarà que l’absorció admissible de l’aigua sigui del 25% 

 
3.3. Control d’execució 
 
Els controls d’execució que es realitzaran seran els següents: 

- Control sobre moviment general de terres 
- Replens  
- Formigons 
- Canonades 
- Elements prefabricats 
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3.3.1. Moviment general de terres  

Treballs preliminars. replanteig 

Els treballs consistiran en una verificació del replanteig. 

Excavacions 

En línies generals els treballs consistiran en: 

-Supervisió general de la realització de l’excavació, control de l’enviament a l’abocador 
de materials inadequats i verificació de les mesures de restitució del paisatge 
-Presa de dades topogràfiques per a la cubicació i control de la inclinació dels talussos 
-Supervisió de la geometria de fons de rases i alçades de les mateixes. 
 
Terraplens i reblerts 

Els treballs a realitzar consistiran en línies generals en: 

-Control topogràfic general, a efectes de cubicació i control d’espessor  de tongades 
-Control de la superfície de la coronació dels terraplens 
-Assaigs de control de materials 
-Assaigs de control de compactació 
 

3.3.2. Acer per a armar  

Els criteris generals de control seran: 

-Recepció de certificat del subministrador garantit qualitats de l’acer 
-Presa de mostres representatives de cada partida 
-Comprovació de calibres 
-Comprovació de pes 
-Comprovació de posada en obra 
-Assaigs de control de característiques mecàniques. 
 

3.3.3. Formigons  

Aquest apartat contempla aspectes generals comuns a la fabricació de formigons, pel 
qual els controls que s’exposen, son comuns a tots els formigons de l’obra. 

El control de Qualitat de les unitats d’aquest apartat, tindrà com a finalitat el comprovar 
que els materials components del formigó acompleixen amb les característiques 
senyalades a la EHE-08, així com que el formigó assoleixi la resistència característica 
exigida en el projecte. 

En el cas de realitzar-se el subministrament del formigó preparat, seran d’aplicació els 
criteris del capítol 95 de la EHE-08, podent-se sol.licitar al subministrador la demostració 
de que les matèries primes acompleixen els requisits exigits. 

Per ambdós casos, es realitzaran els assaigs de control d’execució, mitjançant les 
determinacions de consistència i resistència precises. 

La normativa a aplicar serà: 

-Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments RC-02 
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-Instrucció de formigó estructural 
-Plecs de Condicions generals i particular de l’obra. 
 

3.3.4. Encofrats 

Els controls es concentren sobre la qualitat dels materials emprats, l’estat de conservació 
dels mateixos i la fixació necessària per a evitar moviments o deformacions durant el 
formigonat. 

 

3.3.5. Elements prefabricats 

Execució i geometria d’elements prefabricats 

Es comprovarà: 

·  La coincidència entre el previst en projecte i l’executat. 

·  Situació correcta de cada tipus d’elements 

·  Condicions de càrrega, transport i descàrrega, col.locació, idoneïtat de la maquinària. 

· Revisió de certificats 

· Revisió de procediments 

 

3.3.6. Canonades  

Es comprovarà la preparació de les rases i llits, per evitar mal acoplament de les 
canonades, així com la seva correcta col.locació. 

Es comprovarà la instal.lació dimensionalment, tant de arquetes, canonades, pous, etc., 
com les pendents i cotes de les mateixes, comparant-les amb els plànols. 

Es comprovarà estanqueitat (mètode W UNE-EN1610) 
 
 
3.4. Assaigs 
 

A continuació es mostra una llista dels assaigs que, com a mínim, s’executaran durant el 
desenvolupament de les obres, sense que aquesta relació sigui limitativa: 

 

 

 



1. MOVIMENTS DE TERRES
1.1 CONTROL DE MATERIALS

Descripció Unitats Preu Total
Presa de mostres sòl 5,00 12,00 60,00
Assaig proctor modificat. UNE 103501:1994  NLT-108 5,00 58,40 292,00
Anàlis granulomètric per tamissat. NLT-104:1991, UNE 
103101:1995

5,00 27,60 138,00

Determinació dels límits d'Atterberg. NLT - 105, NLT-106, 
UNE 103103:1994, UNE 103104:1993

5,00 28,95 144,75

Assaig CBR (Proctor Modificat). No inclou assaig Proctor. 
UNE 103502:1995. NLT-111/87

5,00 99,65 498,25

Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118, 
UNE 103204:1993, UNE 103204:1993

5,00 28,85 144,25

Coeficient de neteja. UNE-EN 13043:2003   NLT-172/86 5,00 24,15 120,75

 Partícules amb dos o més cares de fractura. UNE-EN 933-
5:1999  NLT-358/90

5,00 29,15 145,75

Assaig de desgast Los Angeles. UNE-EN 1097-2:1999  
NLT-149/91

5,00 67,20 336,00

Determinación equivalent de sorra. UNE-EN 933-8:2000  
NLT-113/87

5,00 24,15 120,75

Subtotal 2.000,50
1.2 CONTROL DE COMPACTACIÓ

Descripció Unitats Preu Total
Determinació de la densitat "in situ"(Mínim 10 
determinacions, incloent la determinacio de la humitat). 
ASTM D 2922:1991

35,00 11,50 402,50

Subtotal 402,50

2. FORMIGÓ
Descripción Uds. Precio Total
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del
formigó, mesura del assentament del con, fabricació de 4
provetes cilíndriques de 15x30cm, curat, refretat i
trencament. UNE-EN83-300-84 / 83-301-91 / 83-303-84 /
83

4,00 87,78 351,12

Subtotal 351,12

3. ACER
Descripción Uds. Precio Total
Anàlisi químic d'una mostra d'acer laminat. Determinació 
de 8 elements.

2,00 139,71 279,42

Assaig de duresa de perfil laminat (5 punts). 2,00 37,42 74,84
Mecanitzat de provet per a la realització d'assaigs 
mecànics de tracció o resilencia. Espessors menors de 
13mm

2,00 80,67 161,34

Característiques mecàniques, determinant: tracció. Límit 
elàstic. Allargament. Carga de trencament (Inclòs 
mecanitzat). No inclou extracció de mostra.

2,00 155,09 310,18

Subtotal 825,78

4. CANONADES
PROVES

Descripción Uds. Precio Total

Prova estanqueitat mètode "W" UNE EN 1610 20,00 155,00 3.100,00

Subtotal 3.100,00

Capítol

1. MOVIMENTS DE TERRES 2.403,00 €

2. FORMIGÓ 351,12 €

3. ACER 825,78 €

4. CANONADES 3.100,00 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS IVA 6.679,90 €

16% IVA 1.068,78 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 7.748,68 €

CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA)
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
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ANNEX 11. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

1. Introducció 

Tenint en compte el “REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental”, al seu 
Annex II, Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia, queden recollits en 
l’apartat c) els projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agricultura, en concret 
projectes de consolidació i millora de regadius de més de 100 Has, assimilables al 
present projecte. 

Segons el citat decret, Article 3, apartat 2, els projectes inclosos en l’Annex II, només 
s’hauran de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental si l’òrgan ambiental així ho 
decideix, seguint per això, l’òrgan ambiental, els criteris establerts en l’Annex III del 
mateix. 

En el cas que ens ocupa, la sèquia Smith abasteix una superfície de reg 
d’aproximadament 57 Ha, pel que la considerarem fora de l’Annex II, Grup 1, apartat c). 

Es redacta no obstant el present Annex d’Estudi d’impacte Ambiental al “Projecte de 
canalització de la sèquia Smith, T.M. Amposta (Tarragona)”, amb objecte de: 

- Analitzar la situació de partida abans de l’execució del projecte 

- Descriure les actuacions a realitzar, analitzant prèviament possibles 
alternatives 

- Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 
l’execució del projecte 

- Indicar les mesures protectores i de recuperació ambiental més adequades 
que s’han de posar en pràctica amb objecte d’eliminar les afeccions 
ambientals identificades. 

 

2. Situació de partida 

La sèquia Smith està ubicada en el terme municipal d’Amposta, en la marge dret del 
Delta de l’Ebre. 

Té una longitud total de 2.075 m i abasteix d’aigua a una superfície de 57 Ha de regadiu 
dedicades fonamentalment al cultiu de l’arròs, encara que s’aprecien també zones 
d’hortes i cítrics. 

En el seu recorregut la sèquia Smith està revestida amb una secció en “u” executada in 
situ que es troba en mal estat, cosa que genera problemes de despreniments de talussos, 
invasió de la sèquia per espècies vegetals i grans pèrdues d’aigua degut a les 
infiltracions. 

Ens trobem també amb un mal estat general de les preses de reg i les comportes. 
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Aquesta situació porta la existència de tasques continues de manteniment amb un elevat 
cost. 

Per altre costat, s’estima que les pèrdues d’aigua per infiltració pugin en determinats 
punts al 40% el que representa un greu problema, tenint en compte la climatologia de la 
zona, amb llargs períodes de sequera que fan que l’aigua sigui un bé escàs i amb un alt 
valor. 

Totes aquestes raons són les que han portat a considerar prioritàries les tasques de 
millora de la infraestructura hidràulica que s’inclou en aquest projecte. 

 

3. Descripció de les actuacions 

3.1. Valoració d’alternatives 

Tenint en compte que l’objectiu perseguit amb l’execució del present projecte és la millora 
de l’estat actual de la sèquia Smith, eliminant les grans pèrdues d’aigua existents, 
millorant el funcionament de les preses de reg i comportes i eliminant les tasques 
continues de manteniment a realitzar degut al despreniment de talussos i a la invasió de 
la sèquia per la vegetació, les alternatives a contemplar van referides al tipus de 
revestiment a utilitzar. 

Es plantegen per tant les següents possibilitats de revestiment: formigó in situ, canaletes 
prefabricades de formigó i seccions tubulars. 

Descartem inicialment aquelles alternatives que no garanteixin l’estabilitat dels talussos 
de la sèquia, ni eliminin els problemes d’invasió per la vegetació. Aquestes serien 
revestiments amb materials bituminosos o asfàltics i plàstics. 

Per altra banda eliminem les alternatives que no garanteixin l’eliminació de fuites, 
aquestes són l’ús com material de revestiment de totxos ceràmics i maçoneria. 

Finalment per seleccionar material entre les alternatives restants, sèquies de formigó in 
situ, canaletes prefabricades de formigó i seccions tubulars plàstiques, ens atenem als 
següents factors: cost econòmic, facilitat de construcció, costos d’explotació i 
manteniment, i impacte ambiental derivat. 

Tenint en compte aquests factors optem per la utilització com material de revestiment, les 
seccions tubulars plàstiques per la seva facilitat de muntatge, necessitant per a la seva 
implantació de pocs moviments de terra cosa que disminueix a la vegada l’impacte 
ambiental generat, i pel seu cost econòmic acceptable. 

3.2. Descripció de les actuacions 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen bàsicament en el revestiment de 
la sèquia existent amb objecte d’eliminar pèrdues d’aigua per infiltració i evitar els 
despreniments i invasió de la sèquia per la vegetació i en la millora del funcionament de 
les preses de reg i les comportes. El projecte inclou a més l’execució de passos per 
l’accés a les parcel·les de regadiu. 
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Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

- Moviments de terra i demolicions 
- Col·locació canonada 
- Preses i comportes 
- Accesos a les parcel·les i  reposicions de camins 

 

4. Afeccions derivades de l’actuació i identificació de la seva incidència ambiental 

A continuació passem a descriure les accions que podrien afectar al medi ambient durant 
les fases d’execució i explotació del projecte. 

4.1. Indentificació d’accions susceptibles de produir impacte 

4.1.1. Fase d’execució 

Les accions susceptibles de produir impacte durant l’execució de les obres són les següents: 

 Preparació del terreny 

- Desbrossament del terreny i demolicions 
- Moviments de terra 
 

 Impermeabilització de la sèquia 

- Canalització de la llera 
- Passos 
 

Passem a analitzar a continuació les afeccions produïdes per aquestes accions: 

Preparació del terreny 

El desbrossament del terreny, els moviments de terra i les demolicions produiran els següents 
efectes: 

- Producció de sorolls i vibracions generats per la maquinària. 
- Emissió de fums i pols degut al treball de la maquinària. 
 

Impermeabilització de la sèquia 

Els efectes immediats d’aquesta acció són: 

- Impermeabilització del sòl 
- Impediment al desenvolupament natural de la vegetació. 

 

4.1.2. Fase d’explotació 

Durant l’explotació de la sèquia no es preveuen afeccions negatives al medi ambient, 
qualificant-se així aquesta fase de funcionament com positiva, ja que evitarà enormes 
pèrdues d’aigua derivades del mal estat actual de les instal·lacions de reg. 

En cas de produir-se alguna avaria serà necessària la reparació de les mateixes produint-se 
així al medi les mateixes afeccions ambientals que durant la fase de construcció. 
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4.2. Indentificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles de rebre 
impactes 

4.2.1. Geologia-hidrologia 

La zona d’estudi es troba sobre formacions pertanyents a l’edat del quaternari, sobre la unitat 
fisiogràfica denominada “Plana Deltaica”. 

La plana deltaica ha estat formada per sediments pertanyents a tres ambients sedimentaris 
principals: 

- Fluvial, que comprèn els  “levees” naturals, canals del riu, canals 
abandonats i distribucions abandonades. 

- Palaustre, que comprèn els ambients de llacunes, maresmes, planes 
de sorres i canals de corrent. 

- Fluviomarí, que inclou platges, barres i fletxas.                                                                   
 

Els materials que composen la plana deltaica són en general sorres permeables, encara que 
en determinades zones apareixen fraccions fines de llims i argiles amb caràcter impermeable. 

Des del punt de vista hidrogeològic subterráni el Delta de l’Ebre pertany al Domini 
Hidrogeològic Ibéric Maeztrazgo-Catalánides. Respecte a la hidrologia superficial ens trobem 
en el Delta del riu Ebre amb una superfície aproximada de 320 Km2. El 6% d’aquesta 
superfície són llacunes. 

El risc de contaminació d’aigües superficials i subterrànies durant la fase de construcció de la 
sèquia pot venir derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar 
(vessaments de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 
personal d’obra, etc.). 

L’aigua podrà enterbolir-se igualment durant la fase d’execució de la sèquia degut als 
moviments de terra. 

4.2.2. Sòl 

El sòl de l’entorn de la sèquia Smith es dedica fonamentalment al cultiu de l’arròs i algunes 
zones d’hortes i cítrics, existint algunes petites zones on existeix vegetació natural de zones 
humides. 

L’impacte sobre el sòl vindrà donat per la pèrdua del mateix en les zones en les que es 
produeixi un eixamplament de la sèquia i allà on s’executi una obra de pas. 

Durant la fase d’execució de la sèquia pot produir-se una certa compactació del sòl en les 
zones colindants a la sèquia degut al trànsit de maquinària pesada. 

D’igual manera els camins agrícoles d’accés a la sèquia seran utilitzats per la maquinària i per 
això es poden veure afectats.  

4.2.3. Atmosfera 

L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per la maquinària durant la fase 
d’execució. 
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Igualment el trànsit de la maquinària per camins agrícoles no asfaltats produirà pols en 
suspensió. 

4.2.4.  Fauna i vegetació 

Fauna 

La sèquia Smith es troba propera a la Llacuna de l’Encanyissada, inclosa dins del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre i essent Reserva Natural de la Fauna Salvatge. Aquesta llacuna 
està inclosa també dins de la Xarxa Natura 2000, com Lloc d’Especial Interès Comunitari, 
essent a més Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). 

La fauna del Delta de l’Ebre presenta una gran diversitat existint gran quantitat d’invertebrats, 
destacant en aquest grup als mol·luscos amb 73 espècies terrestres i 131 marines. Dins del 
grup dels vertebrats existeix una gran riquesa de peixos, amb 24 espècies diferents, 10 
espècies d’amfibis, 23 espècies de rèptils i 28 espècies pertanyents a 10 famílies de 
mamífers, però destaquem com de gran interès a les aus, amb 244 espècies catalogades, 
cosa que fa que el Delta de l’Ebre hagi estat inclòs a la llista espanyola de zones RAMSAR, 
estant a més catalogat com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). 

És de gran importància la presència en la Llacuna de la l’Encanyissada d’especial interès i en 
perill d’extinció, com són per exemple: la granota meridional (Hylameridionalis), la tortuga 
boba (Caretta caretta), etc. 

Vegetació 

L’entorn de la sèquia Smith el composen camps de conreu on predominen les plantacions 
d’arròs. 

La Llacuna de l’Encanyissada, propera a la sèquia, presenta una vegetació típica llacunar. 
Algunes de les espècies que en ella es desenvolupen poden arribar a estener-se a través dels 
canals i sèquies, inundant a vegades fins i tot els arrossars. 

Tant la fauna com la vegetació es veuran afectades durant l’execució de les obres al originar-
se un augment de l’agitació del ecosistema per la presència de maquinària i persones, que 
originaran sorolls i partícules en suspensió. 

Durant l’execució s’envairan part dels terrenys colindants a la sèquia afectant a la vegetació 
allà existent. 

4.2.5. Paisatge 

L’entorn de la sèquia Smith és agrícola, dedicat fonamentalment al cultiu de l’arròs. 

L’existència de sèquies per al reg és una cosa habitual a l’entorn, no generant un impacte 
visual considerable. 

Durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de l’entorn degut a la 
presència de maquinària i personal. 

La sèquia Smith existeix en l’actualitat i com s’ha indicat amb anterioritat les obres a realitzar 
consisteixen en la impermeabilització de la mateixa, per tant les condicions paisatgístiques de 
l’entorn milloraran un cop executat el projecte. 
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5. Proposta de mesures correctores 

5.1. Mesures correctores per  les afeccions ambientals al medi hidrològic 

Com hem indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 
vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües superficials i subterrànies. Es 
prendran per tant les mesures necessàries per evitar-ho: 

- Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per 
part del personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació 
per aigües fecals 

- S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, 
no efectuant reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

 

Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessament i les mesures 
correctores previstes, l’afecció d’aigües superficials o subterrànies durant l’execució de 
les obres es considera mínima. 

Posteriorment, un cop executades les obres, la canalització de la sèquia evitarà les 
enormes pèrdues d’aigua actualment existents. L’impacte derivat de l’execució 
d’aquestes obres es considera per tant molt positiu al optimitzar el consum de les aigües 
en una zona on l’aigua és primordial per les tasques agrícoles. 

5.2. Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl 

S’evitarà en lo possible la invasió per part de la maquinària pesada del terreny circundant 
a la sèquia per evitar la compactació del terreny. 

Els camins agrícoles que es vegin afectats pel trànsit de vehicles seran reparats tornant-
los al seu estat original. 

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat als 
voltants del canal i puntual en el temps. 

5.3. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi atmosfèric 

El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió, per minorar la generació del 
mateix es realitzaran regs periòdics dels camins, sobre tot en èpoques seques. 

La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les 
emissions es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària per que aquesta 
es trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. 

Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte 
funcionament de la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la 
normativa en vigor. 

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, desapareixen 
un cop efectuades les obres. 
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5.4. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar l’emissió de partícules en 
suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran 
igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent. 

Un cop executades les obres les afeccions desapareixeran igualment. 

5.5. Integració en el paisatge 

Tenint en compte que la sèquia Smith ja existeix i que l’actuació consisteix bàsicament en 
la seva canalització, la integració de la mateixa en el paisatge serà immediata i no 
suposarà un impacte visual negatiu, sinó el contrari. 

5.6. Mesures Preventives i Correctores. 

Com a mesura preventiva a les possibles afeccions sobre els hàbitats d'interès comunitari 
i sobre les diferents espècies es realitzarà un Programa de Vigilància Ambiental que 
s’encarregarà de: 
 
- Assegurar que se senyalitzin els trams amb comunitats, hàbitats i espècies d'interès. 
- Assegurar que les obres es realitzin fora de l'època de nidificació de l'avifauna 
protegida. 
- Tenir previstos mecanismes de neteja o regeneració ràpida de l'aigua en cas d'afecció. 
- Definir els accessos a l'obra de manera que només es pugui accedir a l'obra pels 
camins que actualment serveixen d'accés als arrossars de la zona. 
- Definir la ubicació del parc de maquinària en terrenys d'arrossar (mai sobre hàbitats 
protegits) i encarregar-se que aquest tingui un sistema de recollida de líquids i drenatges. 
- Assegurar la vigilància ambiental adequada durant l'obra. 
 
 
Respecte als residus generats durant les obres, aquests seran d'un volum poc significatiu, 
però de tota manera s'establirà un sistema de gestió de residus generats a l'obra, d'acord 
com estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol de la Generalitat de Catalunya, de manera 
que els esmentats residus siguin traslladats als possibles punts de gestió per al seu 
correcte tractament. A continuació es presenten alguns possibles punts de gestió i 
tractament de residus en les proximitats de l'àmbit del projecte. 
 
DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
   

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. 59 PARTIDA LA 
FERRERETA, PARC.17-18  
43870 AMPOSTA 

  

    
Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 
www.grc.cat

 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA   
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Adreça  Telèfon 
C/ NAPOLS, 222-224,BX 934147488 
BARCELONA (08013)    
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 X:294965 // Y:4506887    

 
 PLANTA DE RECICLATGE D'ULLDECONA 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
   

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
POL.83, PARCEL·LES 57, 56, 57 I 
133  
43550 ULLDECONA 

  

    
Telèfon  
606464816  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web

 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   
EXCAVACIONS ULLDECONA, S.L.   

  
Adreça  Telèfon 
C/ CALVARI, 48 977720252 
ULLDECONA (43550)    
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 X:284025 // Y:4497350    

 
 PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
   

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. 2 CAMÍ DEL SIT, PARC. 
64  
43540 SANT CARLES DE LA 
RÀPITA 

  

    
Telèfon  
977744737  
  

Fax  
977744737  
  

a/e  
 
   

Web

 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   
MONTSIA VERD, SA   

  
Adreça  Telèfon 
C/ SANT ISIDRE, 139,BX 977744737 
SANT CARLES DE LA RÀPITA (43540)    
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 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   

 
 X:296254 // Y:4501417   

 
Respecte als excedents de terres, es prioritzarà el seu aprofitament a la pròpia obra. 
 

6. Programa de seguiment i control 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un Programa 
de Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució i funcionament de la 
sèquia. 

A continuació resumim, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte: 

6.1. Fase d’execució 

- Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de 
combustió, els nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments 
líquids d’olis i combustibles. 

- Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió. 
- Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 
- Col·locació de lavabos químics pel personal. 
- Control de la invasió per part de la maquinària dels terrenys annexos a la 

sèquia. 
 

6.2. Fase de funcionament 

- Manteniment i conservació de les actuacions: conservació de les comportes 
i preses de reg, reparacions de passos, etc. 

 
7. Pressupost 

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores l’1% del pressupost d’execució 
material, és a dir TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-UN CÈNTIMS (3.444,51 €). 

8. Conclusions 

L’execució del projecte, permetrà un millor aprofitament dels recursos hídrics de la zona, 
evitant les grans pèrdues d’aigua existents en l’actualitat. 

La seva execució suposa per tant una gran millora ambiental generant la seva execució 
un impacte ambiental mínim sobre el medi. 

El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de l’execució 
de les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o minoració en el 
temps i l’espai. 
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ANNEX 12. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

1. Expropiacions i servituds 
 
1.1. Descripció i generalitats 
 
L’objecte d’aquest annex és el de conèixer amb precisió la superfície física i real dels 
terrenys afectats. Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i 
els límits de la parcel·la ocupada. 
 
Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de les finques 
afectades, que són: 

Referència cadastral 
Nom del propietari 
 

(Veure Annex 5 “Llistat de propietaris”) 
 
La localització d’aquestes dades ha estat possible amb la col·laboració de la 
COMUNITAT DE REGANTS DE LA DRETA DE L’EBRE. 
 
 
1.2. Criteris adoptats 
 
1.2.1. Ocupacions 
 
Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 
 
- Expropiacions. 
No s’ha considerat cap mena d’expropiació. 
 
- Servituds. 
No s’ha considerat cap mena de servitud. 
 
- Ocupacions temporals. 
Les ocupacions temporals són les franges necessàries per l’execució de les obres, pel 
pas de maquinària, l’aplegament de materials i/o desviaments de trànsit. S’han considerat 
de 8 metres complementaris a banda i banda de la traça de la canonada. 
D’altra banda, tal i com es detalla en l’Annex 9 “Estudi de Seguretat i Salut” serà 
necessari ocupar temporalment una zona de 15x20 de la parcel·la 140 propietat del Sr. 
Juan Ferre Ramon per tal de posicionar les instal·lacions auxiliars d’obra. 
Veure plànol implantació al final del document. 
 
1.2.2. Descripció dels terrenys afectats 
Els terrenys afectats són tots de naturalesa rústica. 
 
1.2.3. Resum de les ocupacions 
Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions. 
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Ocupacions Temporals: 
 
2.196,39m x 8m =  17.571,12m2 
15m x 20m  =             300m2 
   17.871,12m2 
 
1.2.4. Valoració 
 
Per fer front a les expropiacions i les ocupacions temporals es preveu un cost de 1€/m2, 
és a dir, 17.871,12€. 
 
2. Serveis afectats 
 
2.1. Localització dels serveis 
 
S’ha fet una inspecció visual de la zona del projecte detectant únicament una línia 
elèctrica que trobem paral·lela a la sèquia en la major part del seu recorregut i 
l’encreuament amb un desguàs i una carretera comarcal (TV-3406 de Sant Carles a Sant 
Jaume d’Enveja). 
 
Per l’execució de les obres s’hauria de contrastar aquesta inspecció visual amb la 
informació de les diferents companyies que operen a la zona del projecte. D’altra banda, 
s’hauria de sol·licitar el permís pertinent a Diputació de Tarragona per duur a terme 
l’encreuament de l’esmentada carretera. 
 
2.2. Valoració 
 
En el pressupost del projecte es preveu una partida alçada en concepte de possibles 
afeccions tot i que  no es preveuen afeccions importants i a destacar. 
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A011U001 h Cap de colla 25,31000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,92000 €

A012U001 h Oficial 1a 23,73000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,58000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 14,64000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 50,76000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,55000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 80,85000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 43,92000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,10000 €

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 €

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 38,31000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,12000 €



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 21,00000 €

B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,00000 €

B03DR003 m3 Sòl procedent de préstec, classificat amb una grandària màxima 20 cm, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

12,00000 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 13,60000 €

B055R001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 462,00000 €

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-2 0,31000 €

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,15000 €

B060R2A2 m3 Formigó HM-20/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició I, inclòs transport a l'obra

65,42000 €

B060R3DS m3 Formigó HA-25/F/20/IIa+Qa, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs transport a l'obra

99,24000 €

B060R3ET m3 Formigó HA-25/P/20/IIa+Qa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs transport a l'obra

102,29000 €

B060U11R m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

60,82000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

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 0,60000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre 2,63000 €

B0B5NY01 m2 Tramex 136,00000 €

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 €

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 €

B2PPPP u Part proporcional sobrecost per necessitat estrebada i/o esgotament rasa 6,00000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit de terres 4,00000 €

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit de runes 14,21000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,52000 €

B9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

26,13000 €

B9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

32,12000 €

BDB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior 212,28 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

4,94000 €

BDB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior 338,17 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

11,72000 €

BDB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior 400 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

14,22000 €

BDB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior 422,07 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs

18,66000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM
BDB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior 500 mm, de doble paret,

exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

23,25000 €

BDB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior 531,34 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

27,28000 €

BDB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior 600 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per
facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs
p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM

36,96000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,97000 €
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E9S1NY01 m2 Tramex Rend.: 1,000 156,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 18,92000 = 11,35200
A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 16,58000 = 4,97400

Subtotal: 16,32600 16,32600
Materials

B0B5NY01 m2 Tramex 1,030      x 136,00000 = 140,08000

Subtotal: 140,08000 140,08000

COST DIRECTE 156,40600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,40600

P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 4,662 42,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,03000 = 5,10242
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,17921
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,99914

Subtotal: 7,28077 7,28077
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,10000 = 0,16624
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,10189
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,71482

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 14,64000 = 3,14028

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 15,58773

Subtotal: 20,71096 20,71096
Materials

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit de runes 1,000      x 14,21000 = 14,21000

Subtotal: 14,21000 14,21000

COST DIRECTE 42,20173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20173
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PARTIDES D'OBRA

P-2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 13,168 23,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,44517
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,35374
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,41749

Subtotal: 2,21640 2,21640
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 5,51868

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 14,64000 = 1,11179

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 0,25308

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 0,39011

Subtotal: 7,27366 7,27366
Materials

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit de runes 1,000      x 14,21000 = 14,21000

Subtotal: 14,21000 14,21000

COST DIRECTE 23,70006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,70006

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 18,133 5,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,25688
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,04947

Subtotal: 1,30635 1,30635
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,36756

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,45232
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 3,11201

Subtotal: 3,93189 3,93189
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,23824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23824

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 20,670 2,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,06386
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22535

Subtotal: 1,28921 1,28921
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,76000 = 0,81084

Subtotal: 0,81084 0,81084

COST DIRECTE 2,10005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10005

P-5 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Rend.: 45,437 13,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,25629
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,41882

Subtotal: 0,67511 0,67511
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,800 /R x 51,37000 = 2,03504
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,275 /R x 72,67000 = 0,43982

Subtotal: 2,47486 2,47486
Materials

B2PPPP u Part proporcional sobrecost per necessitat estrebada
i/o esgotament rasa

1,000      x 6,00000 = 6,00000

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit de terres 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,14997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14997

P-6 G228R024 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl
classificat procedent de préstec, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar
els assentaments superficials del rebliment de la
rasa, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 30,000 17,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,19408
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,26867

Subtotal: 1,46275 1,46275
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,400 /R x 58,54000 = 0,78053

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,42867
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,30200
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,13337

Subtotal: 1,64457 1,64457
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B03DR003 m3 Sòl procedent de préstec, classificat amb una

grandària màxima 20 cm, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,200      x 12,00000 = 14,40000

Subtotal: 14,45050 14,45050

COST DIRECTE 17,55782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,55782

P-7 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

Rend.: 20,000 24,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,29113
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 1,24263 1,24263
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,45300
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 2,06500

Subtotal: 2,51800 2,51800
Materials

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 24,76063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,76063

G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament
col·locada

Rend.: 110,000 6,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012U001 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,73000 = 0,21573
A011U001 h Cap de colla 1,000 /R x 25,31000 = 0,23009

Subtotal: 0,44582 0,44582
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 4,000 /R x 51,37000 = 1,86800
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 0,37545

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

1,000 /R x 64,74000 = 0,58855

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 1,400 /R x 38,31000 = 0,48758

Subtotal: 3,31958 3,31958
Materials

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 10 mm de diàmetre

1,150      x 2,63000 = 3,02450

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,015      x 1,13000 = 0,01695

Subtotal: 3,04145 3,04145

COST DIRECTE 6,80685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80685

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645

Subtotal: 1,68245 1,68245
Materials

B060U11R 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 60,82000 = 6,38610

Subtotal: 6,38610 6,38610

COST DIRECTE 8,06855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06855

P-8 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

Rend.: 16,000 79,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,29875
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,74875
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,45563

Subtotal: 6,50313 6,50313
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,12000 = 1,05900
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R x 80,85000 = 2,52656
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,55000 = 0,23250

Subtotal: 3,81806 3,81806
Materials

B060R2A2 m3 Formigó HM-20/P/20/IIa, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
I, inclòs transport a l'obra

1,050      x 65,42000 = 68,69100

Subtotal: 68,69100 68,69100

COST DIRECTE 79,01219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,01219

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 113,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,87949
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,66923
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,99530
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,57179

Subtotal: 6,11581 6,11581
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,55000 = 0,15897
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 80,85000 = 2,07308
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,12000 = 0,72410

Subtotal: 2,95615 2,95615
Materials

B060R3DS m3 Formigó HA-25/F/20/IIa+Qa, consistència fluida i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
transport a l'obra

1,050      x 99,24000 = 104,20200

Subtotal: 104,20200 104,20200

COST DIRECTE 113,27396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,27396

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 18,000 121,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,29389
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,44333
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 2,17000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,04333

Subtotal: 7,95055 7,95055
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,55000 = 0,20667
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,12000 = 0,94133
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 80,85000 = 5,39000

Subtotal: 6,53800 6,53800
Materials

B060R3ET m3 Formigó HA-25/P/20/IIa+Qa, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
transport a l'obra

1,050      x 102,29000 = 107,40450

Subtotal: 107,40450 107,40450



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 121,89305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,89305

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

Rend.: 390,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386

Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414

Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,64130 0,64130

COST DIRECTE 0,96858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96858

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 34,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294

Subtotal: 26,47177 26,47177
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588

Subtotal: 2,09012 2,09012
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,54000 = 3,54000
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B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 34,74134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,74134

P-9 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,04235

Subtotal: 0,79726 0,79726
Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 1,52000 = 1,67200

Subtotal: 1,67200 1,67200

COST DIRECTE 2,46926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46926

P-10 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa,
humectació i compactació al 100 % PM, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 69,017 24,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,27573
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,16873

Subtotal: 0,44446 0,44446
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,33318
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,89601
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,85776

Subtotal: 2,08695 2,08695
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Materials
B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 18,00000 = 21,60000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 21,65050 21,65050

COST DIRECTE 24,18191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18191

P-11 G9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 45,393 45,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 1,67691
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,96887
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,51307

Subtotal: 3,15885 3,15885
Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 1,54253
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 1,45793
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 1,27619
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 11,95427

Subtotal: 16,23092 16,23092
Materials

B9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 26,13000 = 26,13000

Subtotal: 26,13000 26,13000

COST DIRECTE 45,51977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,51977

P-12 G9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 43,166 52,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 1,76342
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,01886
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,53955

Subtotal: 3,32183 3,32183
Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 1,62211
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C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 1,53315
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 1,34203
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 12,57100

Subtotal: 17,06829 17,06829
Materials

B9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 32,12000 = 32,12000

Subtotal: 32,12000 32,12000

COST DIRECTE 52,51012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,51012

P-13 G9HAR010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 462,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055R001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 462,00000 = 462,00000

Subtotal: 462,00000 462,00000

COST DIRECTE 462,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,00000

P-14 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 1.836,668 0,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,01036
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,01197

Subtotal: 0,02233 0,02233
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,01672

Subtotal: 0,01672 0,01672
Materials

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,15000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,21905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21905

P-15 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb
pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa
ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant

Rend.: 168,583 3,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,13815
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,26088
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,39000 = 0,43634

Subtotal: 0,83537 0,83537
Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,07628
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,24380
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,18211
C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,76000 = 0,30110
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 43,92000 = 0,26052

Subtotal: 1,06381 1,06381
Materials

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-2

4,000      x 0,31000 = 1,24000

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments
superficials de paviments

0,053      x 13,60000 = 0,72080

Subtotal: 1,96080 1,96080

COST DIRECTE 3,85998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85998

P-16 GD2ND250 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample
sobre tub D250, incloent·hi moviment de terres
necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció,
encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris
per a la formació de l'obra, totalment acabada segons
plànols

Rend.: 1,000 459,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament
col·locada

3,250      x 6,80685 = 22,12226

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,867      x 113,27396 = 211,48248

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 6,500      x 34,74134 = 225,81871

Subtotal: 459,42345 459,42345
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COST DIRECTE 459,42345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,42345

P-17 GD2ND630 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample
sobre tub D630, incloent·hi moviment de terres
necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció,
encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris
per a la formació de l'obra, totalment acabada segons
plànols

Rend.: 1,000 817,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

3,746      x 113,27396 = 424,32425

G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament
col·locada

5,150      x 6,80685 = 35,05528

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 10,300      x 34,74134 = 357,83580

Subtotal: 817,21533 817,21533

COST DIRECTE 817,21533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 817,21533

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 9,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 0,23290
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,99000 = 1,46747
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 1,26994

Subtotal: 2,97031 2,97031
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 6,23997 6,23997

COST DIRECTE 9,21028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21028
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P-18 GDP6C150 u Comporta mural circular de D 200 mm, d'acer
inoxidable, per a presa de reg, incloent elements
d'estanqueitat, talladora extraible amb una obertura
100x100 mm, inclou el segellat de la comporta amb el
mur de fomigó amb Sikaflex ó similar, cadena de 30
cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau
inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

Rend.: 1,000 625,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 GDP6C250 u Comporta per tub diàmetre 250mm, d'accionament
manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc
guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm
d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau
inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

Rend.: 1,000 872,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 GDP6C400 u Comporta per tub diàmetre 400mm, d'accionament
manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc
guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm
d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau
inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

Rend.: 1,000 1.345,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 GDP6C630 u Comporta per tub diàmetre 630mm, d'accionament
manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc
guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm
d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau
inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

Rend.: 1,000 1.642,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P-22 GDP6C700 u Comporta per tub diàmetre 700mm, d'accionament
manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc
guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm
d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau
inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

Rend.: 1,000 1.882,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 GDP6ESC m Escomesa a parcel·la amb tub de sortida de diàmetre
200 mm de polietilè , fins una longitud de 5.00
m,formigonada i malla D10 a 15 cm. Inclou l'encofrat
i els junts transversals amb les peces adjacents, el
junt longitudinal, tots els junts de la canonada i les
proves d'estanqueitat, l'excavació en formació de
perfil de la secció per col·locar la canonada en
terreny no classificat, fins i tot l'extracció de fangs i
neteja de la vegetació, esgotament d'aigua si cal,
càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància
o lloc d'us, cànon d'abocament i replè amb tot-ú
natural, estès i compactat al 95 % del P.M. per a
aconseguir la secció de projecte

Rend.: 1,000 52,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 GDPAC250 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 250 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.60x 0.60 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 0.50 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 358,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E9S1NY01 m2 Tramex 0,360      x 156,40600 = 56,30616
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G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

0,968      x 24,76063 = 23,96829

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

36,150      x 0,96858 = 35,01417

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

1,210      x 8,06855 = 9,76295

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 3,720      x 34,74134 = 129,23778
G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,

HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,363      x 113,27396 = 41,11845

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,360      x 121,89305 = 43,88150

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

4,000      x 2,46926 = 9,87704

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

1,000      x 9,21028 = 9,21028

Subtotal: 358,37662 358,37662

COST DIRECTE 358,37662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,37662

P-25 GDPAC400 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 400 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.70x 0.70 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 0.60 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 467,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

2,000      x 9,21028 = 18,42056

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,152      x 24,76063 = 28,52425
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E9S1NY01 m2 Tramex 0,490      x 156,40600 = 76,63894
G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

1,440      x 8,06855 = 11,61871

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 4,800      x 34,74134 = 166,75843
G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,

HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,504      x 121,89305 = 61,43410

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,432      x 113,27396 = 48,93435

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

4,000      x 2,46926 = 9,87704

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

46,800      x 0,96858 = 45,32954

Subtotal: 467,53592 467,53592

COST DIRECTE 467,53592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,53592

P-26 GDPAC465 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 465 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 607,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

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

63,750      x 0,96858 = 61,74698

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,352      x 24,76063 = 33,47637

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

4,000      x 2,46926 = 9,87704
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E9S1NY01 m2 Tramex 0,640      x 156,40600 = 100,09984
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 6,040      x 34,74134 = 209,83769
G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,

HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,768      x 121,89305 = 93,61386

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,507      x 113,27396 = 57,42990

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

1,690      x 8,06855 = 13,63585

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

3,000      x 9,21028 = 27,63084

Subtotal: 607,34837 607,34837

COST DIRECTE 607,34837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 607,34837

P-27 GDPAC500 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 500 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 607,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,352      x 24,76063 = 33,47637

E9S1NY01 m2 Tramex 0,640      x 156,40600 = 100,09984
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat
63,750      x 0,96858 = 61,74698

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

1,690      x 8,06855 = 13,63585

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

3,000      x 9,21028 = 27,63084

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 6,040      x 34,74134 = 209,83769
G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes

mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior

4,000      x 2,46926 = 9,87704
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a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,507      x 113,27396 = 57,42990

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,768      x 121,89305 = 93,61386

Subtotal: 607,34837 607,34837

COST DIRECTE 607,34837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 607,34837

P-28 GDPAC580 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 580 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 924,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

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

93,750      x 0,96858 = 90,80438

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,800      x 24,76063 = 44,56913

E9S1NY01 m2 Tramex 1,000      x 156,40600 = 156,40600
G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,

HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,675      x 113,27396 = 76,45992

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 9,800      x 34,74134 = 340,46513
G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,

HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,200      x 121,89305 = 146,27166
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G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

2,250      x 8,06855 = 18,15424

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,21028 = 36,84112

Subtotal: 924,78714 924,78714

COST DIRECTE 924,78714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,78714

P-29 GDPAC630 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 630 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 924,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,800      x 24,76063 = 44,56913

E9S1NY01 m2 Tramex 1,000      x 156,40600 = 156,40600
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat
93,750      x 0,96858 = 90,80438

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

2,250      x 8,06855 = 18,15424

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,21028 = 36,84112

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 9,800      x 34,74134 = 340,46513
G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes

mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,675      x 113,27396 = 76,45992

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,200      x 121,89305 = 146,27166
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Subtotal: 924,78714 924,78714

COST DIRECTE 924,78714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,78714

P-30 GDPAC700 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 700 mm,
executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de
gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats,
acer per armadures en barres corrugades, segellats
de junts i tots els elementos necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 924,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,675      x 113,27396 = 76,45992

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,200      x 121,89305 = 146,27166

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,21028 = 36,84112

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

2,250      x 8,06855 = 18,15424

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

93,750      x 0,96858 = 90,80438

E9S1NY01 m2 Tramex 1,000      x 156,40600 = 156,40600
G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i

arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

1,800      x 24,76063 = 44,56913

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 9,800      x 34,74134 = 340,46513

Subtotal: 924,78714 924,78714
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COST DIRECTE 924,78714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,78714

P-31 GDPACAP u Arqueta capçalera, executada in situ amb formigó
armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50 m, solera i
parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m,
tapa formada per pletines entrecreuades tipus
tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20
mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta
segons plànols

Rend.: 1,000 1.472,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

4,000      x 8,06855 = 32,27420

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

121,500      x 0,96858 = 117,68247

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,21028 = 36,84112

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 14,520      x 34,74134 = 504,44426
G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes

mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

5,000      x 24,76063 = 123,80315

E9S1NY01 m2 Tramex 2,250      x 156,40600 = 351,91350
G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,

HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,800      x 121,89305 = 219,40749

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,630      x 113,27396 = 71,36259

Subtotal: 1.472,54434 1.472,54434
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COST DIRECTE 1.472,54434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.472,54434

P-32 GDPARDE u Arqueta entroncament entre ramal principal i
desguàs, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de
30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex,
graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, inclós el moviment de terres necessari,
encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 3.131,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

3,720      x 121,89305 = 453,44215

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

3,600      x 113,27396 = 407,78626

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

12,000      x 2,46926 = 29,63112

E9S1NY01 m2 Tramex 6,000      x 156,40600 = 938,43600
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat
366,000      x 0,96858 = 354,50028

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

9,600      x 24,76063 = 237,70205

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

12,000      x 8,06855 = 96,82260

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 16,600      x 34,74134 = 576,70624
GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de

diàmetre, col·locat, segons plànols
4,000      x 9,21028 = 36,84112

Subtotal: 3.131,86782 3.131,86782
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COST DIRECTE 3.131,86782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.131,86782

P-33 GDPAT500 u Arqueta entroncament entre ramal principal i ramal
D1, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de
30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex,
graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, inclós el moviment de terres necessari,
encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

Rend.: 1,000 3.131,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

12,000      x 2,46926 = 29,63112

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

3,720      x 121,89305 = 453,44215

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

12,000      x 8,06855 = 96,82260

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

9,600      x 24,76063 = 237,70205

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 16,600      x 34,74134 = 576,70624
GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de

diàmetre, col·locat, segons plànols
4,000      x 9,21028 = 36,84112

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

366,000      x 0,96858 = 354,50028

E9S1NY01 m2 Tramex 6,000      x 156,40600 = 938,43600
G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,

HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

3,600      x 113,27396 = 407,78626

Subtotal: 3.131,86782 3.131,86782
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COST DIRECTE 3.131,86782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.131,86782

P-34 GFB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior
250 mm e interior 212,28 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 12,392 10,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,37589
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 3,15203
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,77453

Subtotal: 5,30245 5,30245
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 0,44766

Subtotal: 0,44766 0,44766
Materials

BDB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior
250 mm e interior 212,28 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

1,000      x 4,94000 = 4,94000

Subtotal: 4,94000 4,94000

COST DIRECTE 10,69011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69011

P-35 GFB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior
400 mm e interior 338,17 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 9,194 19,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,39178
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 4,24842
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,50663

Subtotal: 7,14683 7,14683
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 0,60338

Subtotal: 0,60338 0,60338
Materials

BDB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior
400 mm e interior 338,17 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

1,000      x 11,72000 = 11,72000

Subtotal: 11,72000 11,72000

COST DIRECTE 19,47021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,47021

P-36 GFB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior
465 mm e interior 400 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 7,308 23,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 3,00903
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,63738
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 5,34483

Subtotal: 8,99124 8,99124
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 0,75909

Subtotal: 0,75909 0,75909
Materials

BDB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior
465 mm e interior 400 mm, de doble paret, exterior

1,000      x 14,22000 = 14,22000
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corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

Subtotal: 14,22000 14,22000

COST DIRECTE 23,97033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,97033

P-37 GFB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior
500 mm e interior 422,07 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 6,064 30,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,76814
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 6,44129
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 3,62632

Subtotal: 10,83575 10,83575
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 0,91481

Subtotal: 0,91481 0,91481
Materials

BDB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior
500 mm e interior 422,07 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

1,030      x 18,66000 = 19,21980

Subtotal: 19,21980 19,21980

COST DIRECTE 30,97036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97036
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P-38 GFB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior
580 mm e interior 500 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 5,182 37,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 7,53763
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,24354
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,89888

Subtotal: 12,68005 12,68005
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 1,07052

Subtotal: 1,07052 1,07052
Materials

BDB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior
580 mm e interior 500 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

1,000      x 23,25000 = 23,25000

Subtotal: 23,25000 23,25000

COST DIRECTE 37,00057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,00057

P-39 GFB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior
630 mm e interior 531,34 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 4,533 43,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,02758
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 8,61681
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,85109

Subtotal: 14,49548 14,49548
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 1,22379

Subtotal: 1,22379 1,22379
Materials

BDB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior
630 mm e interior 531,34 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

1,000      x 27,28000 = 27,28000

Subtotal: 27,28000 27,28000

COST DIRECTE 42,99927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99927

P-40 GFB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior
700 mm e interior 600 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la
rasa i provat

Rend.: 3,608 56,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,29102
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 10,82594
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,09479

Subtotal: 18,21175 18,21175
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,133 /R x 41,71000 = 1,53754

Subtotal: 1,53754 1,53754
Materials

BDB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior
700 mm e interior 600 mm, de doble paret, exterior

1,000      x 36,96000 = 36,96000
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corrugat de color negre per protecció contra els raigs
UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa
circumferencial de 8 kN/m2  inclòs p.p. de peces
especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i
junt d'estanqueitat de EPDM

Subtotal: 36,96000 36,96000

COST DIRECTE 56,70929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,70929

P-41 GGIR400 u Arqueta gir per a tub DN400, executada in situ amb
formigó armat de dimensions interiors 1.00 x 1.00 m,
solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
0.60 m, tapa formada per pletines entrecreuades
tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer
de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta
segons plànols

Rend.: 1,000 842,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

2,000      x 9,21028 = 18,42056

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

2,560      x 8,06855 = 20,65549

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,768      x 113,27396 = 86,99440

G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,720      x 121,89305 = 87,76300

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 9,600      x 34,74134 = 333,51686
E9S1NY01 m2 Tramex 1,000      x 156,40600 = 156,40600
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat
75,300      x 0,96858 = 72,93407

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

2,050      x 24,76063 = 50,75929
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Subtotal: 842,26523 842,26523

COST DIRECTE 842,26523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 842,26523

P-42 GGIR700 u Arqueta gir per a tub DN700, executada in situ amb
formigó armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50 m,
solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
0.90 m, tapa formada per pletines entrecreuades
tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer
de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta
segons plànols

Rend.: 1,000 1.472,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

4,000      x 8,06855 = 32,27420

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

6,000      x 2,46926 = 14,81556

G450R4DS m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/F/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

0,630      x 113,27396 = 71,36259

G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa

5,000      x 24,76063 = 123,80315

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,21028 = 36,84112

E9S1NY01 m2 Tramex 2,250      x 156,40600 = 351,91350
G450R6ES m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,

HA-25/P/20/IIa+Qa, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa, amb ciment sulforresistent tipus SR, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,800      x 121,89305 = 219,40749

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 14,520      x 34,74134 = 504,44426
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat
121,500      x 0,96858 = 117,68247

Subtotal: 1.472,54434 1.472,54434
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COST DIRECTE 1.472,54434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.472,54434

P-43 PPAEDE pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
execució d'obra de fàbrica per creuament desguàs

Rend.: 1,000 12.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA0CQ pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat a
l'obra, en base al Pla de Control de Qualitat

Rend.: 1,000 5.613,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA0SS pa Partida alçada a justificar per a duur a terme les
mesures de seguretat i salut, en base al Estudi de
Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 8.830,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA10010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i varis
sorgits durant l'execució de les obres a disposició de
la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAMBIENTAL pa Partida alçada a justificar per aplicació de les
mesures ambientals incloses en l'Estudi d'Impacte
Ambiental de projecte

Rend.: 1,000 3.444,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPASSAASA pa Partida alçada a justificar per a reposicions de serveis
afectats

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 14. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   344.451,00 €   

13% DESPESES GENERALS       44.778,63 €   

6% BENEFICI INDUSTRIAL        20.667,06 €   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA    409.896,69 €   

16% IVA          65.583,47 €   

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA      475.480,16 €   

OCUPACIONS TEMPORALS        17.871,12 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L’ADMINISTRACIÓ                            493.351,28  €   

 

El pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat QUATRE-
CENTS NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS (493.351,28€). 

 

 

     Amposta, Maig de 2010 

 

 

Sandra Nàgera Fernàndez 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Definició 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions 
per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als 
materials i a les unitats d'obra. 

 
 
1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 
Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el 
seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quan no 
s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament 
General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas 
contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
 
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quan puguin afectar a les obres, de les disposicions, 
normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 
 
INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES: 
 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. 
Aprovat per O.M. del 6 de febrer de 1976. 
 -Ordre Circular 293/86 T del 23 de desembre de 1986 “Ligantes Bituminosos”. 
-Ordre Circular 295/87 T del 6 d’agost de 1987 “Recomendaciones sobre elementos 
metàlicos para hormigón armado o pretensado”. 
-Ordre Ministerial del 21 de gener de 1988 
-Ordre Ministerial del 5 de maig de 1989 
-Ordre Ministerial del 28 de setembre de 1989- 
Ordre Circular 325/97 T del 30 de desembre de 1997 “Señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes”. 
-Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999 
-Ordre Ministerial del 28 de desembre de 1999 
-Ordre Circular 326/00 de 2000 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la 
construción de explanaciones y drenajes”. 
-Ordre Circular 5/01 de 2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón”. 
-Ordre Ministerial del 13 de febrer de 2002 
-Ordre Ministerial 1382/02 del 16 de maig de 2002 
-Ordre Circular 10/02 de 2002 “Capas estructurales de firmes”. 
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 
(Decret 1312/1988 del 28 de octubre). 
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-Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 
10-IV-64 (P.C.C.H. -  64). 

 -Plec  de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del ministeri d’Obres públiques i Urbanisme.  

 -Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de 
Formigó, de  l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 -Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental 
d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les 
Obres depenents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 
-Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat 
per O.M. del 4 de juny de 1973. 

- Reial Decret 2662/1998, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

 
- Normes N.B.E. – M.V., sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres 

normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al 
Present Projecte, i en particular: 
NBE-MV. 102. Acer laminat per a estructures d’edificación 
NBE-MV.-103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per a l’edificació. 
NBE-MV.-104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 
NBE-MV. 105. Roblons d’acer. 
NBE-MV. 107. Cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 
NBE-MV. 108. Perfils buits d’acer per a estructures d’edificació. 
NBE-MV. 109. Perfils conformats d’acer per a estructures d’edificació. 
NBE-MV. 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació. 
NBE-MV. 111. Plaques i pannells de xapa conformada d’acer per a l’edificació. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d’electricitat posta a 
terra", aprovada per  C.M. del 13 de març de 1973. 

- Condicions tèrmiques en els edificis. NBE-CT-79. 
- Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81 
- Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI-96 
- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban 

Terradas. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’institut Eduardo 

Torroja. 
- Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 

pretensat, EF-88. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 
- Instrucció d’estructures d’acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. EM-62. 
- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 
- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
- Eurocodi núm. 2 “Projecte D’estructures de formigó”. 
- Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
- Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-02. Reial Decret 997/2002 de 27 de 

setembre. 
- Normes U.N.E. 
- Normes N.L.T. 
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- Normes M.E.L.C. (Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials). 
- Normes A.S.T.M. 
- Normes A.S.M.E. 
- Normes A.N.S.I. 
- Normes C.E.I. 
 
- Reglament Electrotècnic  B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002.    
- Reglament RITE 98 d’Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions 

Tècniques Complementaries ITE. Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol.  
- Reglament d’Instal·lacions de gas. 
- Reglament de recipients a pressió. 
- Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
- Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tènsió. 
 
 
Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 
posteriors declarades d’aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin 
com a tal fins i durant el termini de les obres. 
 
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs 
o Normes de tota índole promulgades per a l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, 
dels Ajuntaments i d’altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a 
realitza, tant si són citats com si no ho són en la anterior, quedant a la decisió del 
Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò 
disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui 
donar lloc a cap tipus de reclamació. 
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2. CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I UNITATS 
D'OBRA 

2.1. MATERIALS D’ÚS GENERAL 
2.1.1 Procedència dels materials 
Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a 
l'execució del Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de 
subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les 
recomanacions que sobre procedència de materials assenyalen els documents 
informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer l'Enginyer 
Encarregat de l'Obra. 
 
El Contractista justificarà a l'Enginyer Encarregat, amb antelació suficient les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti l'Enginyer 
Encarregat, les mostres i dades necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant 
pel que fa a qualitat com a quantitat. 
 
Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els 
Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si 
posteriorment es comprovés que aquestes procedències són inadequades o insuficients, 
l'Enginyer Encarregat fixarà les noves i proposarà la modificació de preus i del Programa 
de Treball, si això fos necessari i es contemplés en el Contracte. 
 

2.1.2 Ciment  
Definició 
El ciment Putzolànic es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per 
polvorització del clínker en proporció inferior al 80% en pes i putzolana en proporció 
superior al 20% en pes. 

S'entén per putzolana tot producte natural, d'origen volcànic o no, o artificial (cendres 
volants, terra de diatomees i argiles activades) que, sense posseir propietats 
hidràuliques, conté constituents (sílice i alúmina) capaços de fixar calç a la temperatura 
ambient en presència d'aigua, formant un compost de propietats hidràuliques. 

 
Condicions generals 
El ciment haurà d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per la Recepció de Ciments (RC-88). Acomplirà tanmateix, les recomanacions 
i prescripcions contingudes en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
Tipus de ciment  
El ciment Putzolànic a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-88), sempre que 
sigui d'una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a l'esmentat Plec, 
es prescriuen. 
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Subministrament i emmagatzematge 
El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de figurar 
expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, 
acompanyant a cada remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions 
esmentades. 
 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 
protecció contra el vent i la pluja. 
 
El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la inspecció i 
identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit convenientment contra la 
humitat del terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris per 
que no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 
 
En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, 
separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles a fi 
de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) 
capes de sacs, com a aireig, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire 
a través de les pròpies piles que formen els sacs. 
 

Acomplirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2. del Plec RC-88. 

 
Assaigs 
La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments 
indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de 
Ciment (RC-88). 
 
2.1.3 Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons 
 
Condicions Generals 
Com a norma general, podran utilitzar-se, tant pel pastat com pel curat de morters i 
formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a 
dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i 
resistència d'obres semblants a les que es projecten. 
 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran 
d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s'alteren perjudicialment les 
propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin una o 
diverses de les condicions següents: 
 
- Exponent d'hidrogen Ph (UNE 7.234)  
- Substàncies dissoltes (UNE 7.130) 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.) 
- Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.) excepte  pel  ciment PY, que s'eleva 

aquest límit a 5 g/l (5.000 p.p.m.) 1 gram per litre (1.000 p.p.m.) 
- Ió  clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades. 6 grams per litre. (6.000 

p.p.m.) 
- Hidrats de carboni (UNE 7.132)  
 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235) 15 grams per litre. (15.000 

p.p.m.) 
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Assaigs 
Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovaran abans 
de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o reduïdes, 
d'assaigs que cregui convenients l'Enginyer Encarregat. 
 

2.1.4 Àrid per morter i formigons 

2.1.4.1 Àrid gros a utilitzar en formigons 
 
Definició 
Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda retinguda 
en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
Condicions generals 
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i trituració 
de pedra de pedrera o grava natural o altres productes la utilització dels quals hagi estat 
sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid gros es compondrà d'elements nets, sòlids i 
resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 
estranyes. 
 
Complirà, a més, les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). 
 
Manipulació i emmagatzematge 
L'emmagatzematge d'àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, 
es posarà sobre una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat o, en cas contrari, els 
trenta centímetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran 
en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, 
així com també les reserves de diverses mesures i sempre de manera tal que no es 
puguin barrejar els diferents tipus. 

L'examen i aprovació o no de la utilització d'un àrid determinat, es farà sempre després 
d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per 
a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer Encarregat podrà 
rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin 
materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent 
de les seves característiques. 

Composició granulomètrica 
Complirà les condicions de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per cent (1%) 
en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). 
 
Qualitat 
La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà dels 
límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 
- Sòls d'argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), com a màxim (UNE 7.133). 
- Partícules toves: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134). 
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- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes específic 
del qual és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): U per cent (1%), com a 
màxim (UNE 9.224). 

- Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid  sec: 
 U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 
 
L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 
amb els àlcalis que contingui el ciment (UNE 7.137). 
 
Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en 
cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, 
respectivament (UNE 7.238). El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los 
Angeles", serà inferior a quaranta (40). 
 
Assaigs 
Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva 
utilització, per mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes en assaigs que 
cregui pertinents l'Enginyer Encarregat. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent 
metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid a utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric. 

2.1.4.2 Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 
 
Definició 
Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral que 
passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7.050). 
 
Condicions generals 
L'àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueig, una mescla d'ambdós materials o altres productes la utilització dels quals 
hagi estat sancionada per la pràctica. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per 
l'àrid gros a utilitzar en formigons. 
Compliran a més les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE) 
 
Manipulació i emmagatzematge 
Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.1.4.1. per àrids grossos a 
utilitzar en formigons. 
 
Composició granulomètrica 
Complirà les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) 

 
Qualitat 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels límits 
que es relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 
- Terrossos d'argila: 
 U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133). 
- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050: 
 Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.135). 
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- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un  líquid de pes específic 
igual a dos grams per centímetre  cúbic (2 g/cm3): 
 Cinc dècimes per cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244). 
- Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid  sec: 
 U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 
L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 
amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 
 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que 
produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 7.082). 
 
Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en cinc 
(5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%), 
respectivament (UNE 7.238). 
 
Assaigs 
Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà de 
l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinents l'Enginyer 
Encarregat. 
Amb caràcter preceptiu es realitzaran: 
 
Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a utilitzar: 
- Un (1) Assaig Granulomètric. 
- Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica. 
- Un (1) Assaig de Fins. 
 

2.1.5 Morters i beurades de ciment 
Definició 

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per a millorar alguna de les seves 
propietats, de manera que la seva utilització haurà d'haver estat prèviament aprovada 
pel Director d'Obra. 

Es defineix la beurada de ciment, com la pasta molt fluïda de ciment i aigua i 
eventualment addicions, utilitzada principalment per a injeccions de terrenys, fonaments, 
túnels, etc. 

Característiques 

Els morters seran suficientment plàstics per a reblir els espais en que s'hagin d'utilitzar, i 
no es retrauran de forma tal que perdin contacte amb la superfície de recolzament. 

La mescla serà tal que, al apretar-la, conservi la seva forma una vegada que se la deixa 
anar, sense enganxar-se ni humitejar les mans. 

La proporció, en pes de les beurades, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit 
(1/8) a l'u per u (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió 
d'aplicació. En tot cas, la composició de la beurada haurà de ser aprovada pel Director 
d'Obra per a cada ús. 
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2.1.5.1 Classificació del morters de ciment 
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, s'establiran els següents tipus de 
morters de ciment, amb les seves dosificacions: 

M 250 per a fàbriques de maons i paredat: dos-cents cinquanta kilograms de ciment III-
1-35 per metre cúbic de morter (250 kg/cm³). 

M 450 per a fàbriques de maons especials i capes d'assentament de peces 
prefabricades, adoquinats i vorades: quatre-cents cinquanta kilograms de ciment III-1-35 
per metre cúbic de morter (450 kg/cm³). 

M 600 per a arrebossats, emblancats, corregut de cornises i impostes: sis-cents 
kilograms de ciment III-1-35 per metre cúbic de morter (600 kg/cm³). 

M 700 per a arrebossats exteriors: set-cents kilograms de ciment III-1-35 per metre cúbic 
de morter (700 kg/cm³). 

El Director d'Obra podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 

2.1.5.2 Control de Qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels morters a utilitzar en les obres per a que les 
seves característiques s'ajustin a l'assenyalat en el present Plec. 

La dosificació i els assaigs dels morters de ciments hauran de ser presentats pel 
Contractista al menys set (7) dies abans de la seva utilització en obra per a la seva 
aprovació per la Direcció d'Obra. 

Al menys setmanalment s'efectuaran els següents assaigs: 

-Un assaig de determinació de resistència a compressió segons ASTM C-109. 
-Un assaig de determinació de consistència segons 250.5 d'aquest Plec. 
 

En cada obra de fàbrica s'efectuarà el següent assaig: 

-Una (1) determinació de variació volumètrica segons ASTM C-827. 

2.1.5.3 Morters sense retracció 
Els morters sense retracció consistiran en un producte preparat per al seu ús per simple 
addició d'aigua i amassat. 

El producte preparat està basat en una mescla de ciments especials, àrids amb 
característiques mecàniques i granulometria adequades i altres productes que li donen 
al producte una expansió controlada, tant en estat plàstic com endurit. 

Amb els morters sense retracció es podrà aconseguir l'adequada fluència per utilitzar-lo 
sota bancades de maquinària, plaques d'assentament, camins de rodadures de grues, 
caixetins per ancoratges, etc. 

Els morters sense retracció estaran exents de clorurs, pols d'alumini i de productes que 
generin gasos en el si de la massa. 
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Solament s'admetrà que tingui agregats metàl.lics en els casos en que no quedi 
posteriorment exposat a la corrosió. 

La resistència a compressió als vint-i-vuit (28) dies serà de tres-cents cinquanta (350) 
kilograms per centímetre quadrat. 
El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el producte a utilitzar, que procedirà de 
fabricants de reconegut prestigi i facilitarà la documentació tècnica necessària per al seu 
estudi i acceptació si procedeix. 

La preparació de les superfícies de contacte, mescles, sistemes de col·locació, curat, 
etc., seran les indicades pel Subministrador. 

2.1.5.4 Morters epoxi i beurades de resines 
 
Definició 
Es defineixen els morters i beurades de resines epoxi com la mescla d'àrids inerts i una 
formulació epoxi. 

2.1.5.5 Àrids 
Aquests àrids hauran d'acomplir com a mínim, les condicions exigides als àrids per a 
formigons recollides en el present Plec. 
Els àrids hauran d'estar secs i nets, i a la temperatura convenient dintre del marge 
permès per a cada formulació. Com a norma general el tamany màxim de l'àrid no 
excedirà d'un terç (1/3) de la profunditat mitja del buit a reblir, ni contindrà partícules que 
passin pel tamís 0,16 UNE, llevat indicació expressa en les instruccions d'utilització del 
producte. 

2.1.5.6 Resines epoxi 
 
Definició 
Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i la epiclorhidrina, 
destinats a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, 
adhesius i altres aplicacions de consolidació de materials. 
 
Materials 
Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i 
enduridor, als que poden incorporar-se agents modificadors tals com diluents, 
flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques 
o químiques de l'esmentada formulació, o abaratir-la. 
 
Tipus de formulació 
En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, 
tant la de l'ambient com la de la superfície en que es realitza l'aplicació. 
El tipus de formulació a utilitzar i les seves característiques hauran de ser garantitzades 
pel fabricant. 

En les utilitzacions en les que el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres 
milímetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos. 
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En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura 
de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb 
resina de curat ràpid. 

Emmagatzematge i preparació 
Els components de la formulació hauran d'emmagatzemar-se a la temperatura indicada 
pel fabricant, al menys dotze hores (12) abans del seu ús. 
La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). 
L'enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant el mesclat. 

Abans de procedir a la mescla dels components haurà de conneixer-se exactament el 
període de fluïdesa, o "pot-life", de la mescla, període durant el qual pot utilitzar-se una 
formulació, no havent de mesclar-se quantitats, de tal manera que la seva aplicació 
requereixi un interval de temps superior a l'esmentat període. En general, no es 
mesclaran quantitats de manera que la seva aplicació duri més d'una hora (1 h), ni el 
seu volum sigui superior a sis litres (6 l). No s'apuraran excessivament els envasos que 
continguin la formulació, per a evitar l'ús de resina o enduridor mal mesclats que es 
trobin en les parets dels mateixos. 

Dosificació 
La proporció en pes àrid/resina, estarà compresa entre tres (3) i set (7). 
La proporció podrà variar segons la viscositat de la resina, la temperatura i restants 
condicions en que es realitzi la mescla. 

Fabricació 
La mescla podrà realitzar-se manual o mecànicament seguint les instruccions del 
fabricant. Primerament es mesclaran els components de la resina, i a continuació 
s'afegirà gradualment l'àrid fi. 
 
Control de Qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat de les resines per mitjà de la presentació al Director 
d'Obra dels Certificats de característiques del fabricant. 

2.1.6 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ 
Característiques generals 

Definició 
Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements  
de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col.loquen o munten una vegada 
adquirida la resistència adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de carreteres, 
murs de contenció, pous i qualsevol altre element, la prefabricació del qual estigui 
prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptats per la 
Direcció d'Obra. 
Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretensat aquells 
elements constructius de formigó pretensat fabricats en instalacions industrials fixes i 
que es col.loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les 
peces de les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol 
altre element indicat en el Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció 
d'Obra. 

Característiques geomètriques i mecàniques 
Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretèn modificacions 
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de qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació de que les 
noves característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció 
encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti i no suposen increment 
econòmic ni de plaç. L'aprovació per la Direcció d'Obra, necessària davant qualsevol 
canvi, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la 
justificació presentada. 
En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven 
projectats com tals i aconsegueixi l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyarà a la 
seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació de que l'element prefabricat 
proposat acompleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat-projectat, la 
funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. Tanmateix 
presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la reducció del plaç d'execució 
amb respecte al previst. 

L'import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s'hagués realitzat 
segons el projectat. L'aprovació de la Direcció d'Obra, en el seu cas, no alliberarà al 
Contractista de la responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 

Materials 
Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la 
seva fabricació seran, com a mínim, els següents: 
- Formigó H-250 com a mínim per a elements prefabricats en obra i H-300 per a 

elements en fàbrica. 

- Armadura AEH-400S. 

Tanmateix, hauran d'acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les 
estructures de formigó armat com de formigó pretensat. 

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretensat hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra i hauran d'acomplir les condicions establertes tant a la 
EP-93 com al PG-4. 

Expedient de fabricació 
El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un expedient en el 
que es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a 
utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls de la instalació en obra o en fàbrica, 
toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels 
elements fabricats, precaucions durant el seu manejament, transport i emmagatzematge 
i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell d'acord 
amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d'Obra indiqui, 
per als elements en qüestió. 
L'aprovació per la Direcció d'Obra de la proposta del Contractista no implica l'acceptació 
dels elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assajos pertinents. 

Encofrats 
Els encofrats i els seus elements d'enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, 
indeformabilitat, estanqueïtat i llisura interior, per a que siguin complides les toleràncies 
d'acabat requerides en el present Plec. 
La Direcció d'Obra podrà ordenar la retirada dels elements d'encofrat que no compleixin 
aquests requisits. 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les 
obres de formigó armat "in situ". 
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Els encofrats de fusta, s'utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest 
material tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, 
indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l'encofrat de 
fusta comú hauran d'humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que 
es permeti l'entumiment sense deformació. L'ús d'aquests taulers requeriran l'aprovació 
expressa de la Direcció d'Obra. 

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d'haver fet 
proves, i ho hagi autoritzat la Direcció d'Obra. 

Formigonat de les peces 
La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
L'ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per la experiència. 

Si s'utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la 
beurada uniformement, quedant la superfície totalment humida. 

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la 
tongada subjacent. 

La distància entre punts de vibrat i la duració d'aquest en cada punt s'han de determinar 
mitjançant assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la 
superfície pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts 
punts de vibrat breu que pocs de vibració prolongada. 

El vibrat s'efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. 
La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d'ancoratge i en 
els angles de l'encofrat. 

Si el vibrat es fa amb l'encofrat o motlle, els vibradors hauran d'estar firmement 
subjectes i disposats de manera que el seu efecte s'estengui uniformement a tota la 
massa. 

Altre mètodes de compactació hauran d'estar avalats per experimentació suficient, 
abans d'aplicar-los a peces que hagin de ser utilitzades en obra. 

No s'establiran junts de formigonat no previstes en els Plànols. Abans d'iniciar el 
formigonat d'una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa 
jornada. 

 

Cura 
La cura podrà realitzar-se amb vapor d'aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 
Quan s'utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de 
corrents d'aire, havent d'estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 

Quan s'utilitzi vapor d'aigua en la cura haurà prèviament d'haver-se justificat, davant la 
Direcció d'Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els 
següents aspectes: 

a) Període previ necessari de cura normal a l'aire, a temperatura ordinària. 
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b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura 
ambient a la màxima requerida. 

c) Màxima temperatura a que ha d'arribar-se. 

d) Període de temps que la peça ha d'estar a la màxima temperatura. 

e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la 
temperatura ordinària. 

D'aquesta manera s'establirà el temps total que durarà el procés de cura. 

Si durant el procés de cura d'una peça, es produeix avaria en la instalació, haurà de 
repetir-se el procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l'aire, durant un 
període mínim de set (7) dies. 

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de cura 
normal de quatre (4) dies. 

Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua 
que compleixi l'exigit en aquest Plec. 

Quan, després d'un procés complet de cura amb vapor, s'hagin arribat a les resistències 
mínimes exigides per al transport, i abans d'iniciar-se aquest, la Direcció d'Obra podrà 
exigir l'ús d'un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari. 

Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa 
L'encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. Simultàniament, es 
retiraran tots els elements auxiliars de l'encofrat.. 
En totes les operacions de manipulació, transport, aplegament i col·locació en obra, els 
elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables 
de les establertes com a límit en un càlcul justificatiu, que haurà de presentar el 
Contractista amb una antelació mínima de 30 dies al de començament de la fabricació 
de les peces. 

Els punts de suspensió i recolzament de les peces prefabricades, durant les operacions 
de manipulació i transport, hauran de ser establertes tenint en compte l'indicat en el 
paràgraf anterior i clarament assenyalats en les peces, i inclús disposant en elles dels 
ganxets o ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per a aquestes 
operacions de manipulació, aplegament i transport. 

El Contractista, per a ús personal, i a disposició de la Direcció d'Obra, haurà de redactar 
instruccions concretes de maneig de les peces, per a garantir que les operacions abans 
esmentades, es realitzaran correctament. Copia d'aquest manual d'instruccions 
s'entregarà a la Direcció d'Obra per al seu estudi i aprovació si procedeix. 

Toleràncies geomètriques 
Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat altre 
indicació en els Plànols de Projecte: 
- Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la 

secció tipus ± 1%, no major de ± 15 mm. 

- Longitut de cada peça ± 10 mm. 
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- Els fronts de cada peça tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla 
teòric que el limita. 

 - Les diferències que presentin les superfícies al recolzar una regla de dos metres, 
serà menor d'1 cm. 

- Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10% en 
més i al 5% en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set 
milímetres), respectivament. 

- Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les 
ocultes. 

Control de qualitat 
El Contractista be per sí mateix o per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos 
per a comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les 
característiques exigides. Els assaigs mínims a realitzar són els establerts per a les 
obres de formigó armat en un altre apartat d'aquest Plec. 
En els elements prefabricats de gran tamany es durà a efecte el control efectuant un 
mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del 
formigó utilitzat per a fer una sèrie de sis probetes i trencar-les als 7 i 28 dies i efectuant 
una comparació amb assaigs de resistència no destructius. 

2.1.7 Formigons estructurals per armar 

2.1.7.1 Definició i característiques del elements 
 

Definició 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d’indústria i el Reial Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

Característiques dels formigons d’ús estructural 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d’estar d’acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut del ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
 
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretensat 
- R: Resistència característica específica en N/mm2. 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca. 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó. 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària, màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i del subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran 
especificades abans de l’inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l’article 37.2.3. de 
la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions e cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 
l’ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, 
si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza 
fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2. de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 
de la D.F., o disposarà d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d’un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat  Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretensat. Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins del ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els  

resistents als sulfats i/o a l’aigua dre mar (UNE 80-303), i els de baix calor 
d’hidratació (UNE 80-306) 

- Classe de ciment>= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d’exzposició més favorable ha de ser: 
 
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres  <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
fiunció de la classe d’exposició més favorable ha de ser: 
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- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat  <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d’Abrams (UNE 83-313)): 
 
- Consistència seca  0 – 2 cm. 
- Consistència plàstica 3 – 5 cm 
- Consistència tova  6 – 9 cm 
- Consistència fluida 10 – 15 cm 
 
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretensat  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d’Abrams: 
 -Consistència seca  Nul 
 -Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
 -Consistència fluida  ± 2 cm. 
 

2.1.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, foprmant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
 -Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
 -Resistència característica 
 -Formigons designats per propietats: 
  -Designació d’acord amb l’art. 39.2 de la EHE 
  -Contingut de ciment en Kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
 -Formigons designats per dosificació: 
  -Contingut de ciment per m3 
  -Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
  -Relació aigua/ciment Ñ(amb 0,002 de tolerància) 

  -Tipus, classe i marca el ciment 
  -Grandària màxima del granulat 
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  -Consistència 
  -Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
  -Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
  -Quantitat  de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
  -Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 

2.1.8 Productes d’addicció 
Els productes d’addicció de qualsevol classe d’utilitzacions en la confecció de formigons, 
acompliran les directrius “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. També seran 
d’aplicació les indicacions del comentari a l’article corresponent de l’esmentada 
Instrucció. Pel que fa a clorur càlcic serà normatiu el que en aquest article s’etipula. 
 
El contractista port proposar l’addicció de productes químics als formigons i morters per 
tal d’assolir les característiques exigides. Aquesta proposta anirà raonada i degudament 
justificada mitjançant assaigs. Tanmateix, l’Enginyer Encarregat pot imposar l’ús 
d’aquest productes, essent a càrrec del Constractista les despeses per assaigs. Pel que 
fa al clorur càlcic s’aplicarà també: 
 
1. Definició 
Es defineixen com un producte comercial en escames o granulat compost 
majoritàriament per clorur càlcil anhídric. 
 
2. Procedències 
Fàbrica especialitzada 
 
3. Característiques Generals 
La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents: 

 
 
 % que passa 
Garbell ASTM UNE en escames granulat 
3/8” 10 100 
¼” 6,3 80-100 95-100 
nº 20 0,80 0-10 0-10 
 
 
4. Normes de qualitat 
Composició química del producte en escames: 
 
% mínim del clorur càlcic en pes: 85,0 
% màxim de productes alcalins en pes: 2,0 
% màxim d’impureses en pes: 0,5 
% màxim de magnesi expressat com clorur magnèsic en pes 2,0 
% màxim d’humitat en pes 10,5 
 
Composició química del producte granulat: 
 
% mínim de clorur càlcic en pes: 94,0 
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% màxim de clorurs alcalins en pes: 5,0 
% màxim d’impureses, inclosos clorur magnèsic i aigua, en pes: 1,0 
 
5. Recepció 
El producte, en envasos adequats, es rebutjarà si, en el moment d’obrir-los, el 
contingut es veiés aglomerat.  
 

2.1.9 Productes de curat per a formigons 
 
1. Definició 
Es defineixen com  productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen 
com a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la 
superfície del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure 
durant la presa i el període inicial d’enduriment. 
 
 
2. Característiques generals i normes de qualitat 
A més del que s’indica a l’article 20 de “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE)  i 
en els comentaris d’aquesta, s’assenyala que els productes filmogens o similars que 
s’utilitzin com a productes de curat hauran d’assegurar una total conservació del 
formigó formant una pel.lícula contínua sobre la seva superfície de manera que 
impossibiliti l’evaporació d0’aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de 
mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d’aplicació. S’adjuntaran 
finalment a allò indicat a l’article 285 del PG-4. 
 
No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran 
de color clar, preferiblement blanc de fàcil manipulació. Admeten sense deteriorar-se 
un període d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 
 
3. Recepció 
No s’utilitzarà cap producte pel curat sense l’aprovació prèvia i expressa de l’Enginyer 
Encarregat. 
 

2.1.10 Fusta 

2.1.10.1 Fusta per a motlles i encofrats 
 
Condicions Generals 
Les fustes que s'utilitzin en motlles i encofrats hauran de ser seques, sanes, netes de 
nusos i vetes i estaran ben conservades i han de tenir la suficient resistència i rigidesa 
per a l'ús al qual se les destina. 
 

Haurà d'acomplir les condicions següents: 

- Procedir de troncs sans tallats en saó. 

- Haver estar dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant no menys de 
dos (2) anys. 

- No presentar cap signe de putrefacció, atronadures, corcs o atac de fongs. 
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- Estar exenta d'esquerdes, llúpies i berrugues, taques o qualsevol altre defecte 
que perjudiqui la seva solidesa i resistència. En particular, contindrà el menor 
numero possible de nusos, els quals, en tot cas, tindran un gruix inferior a la 
sèptima part (1/7) de la menor dimensió de la peça. 

- Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades, i paral.leles a la major 
dimensió de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

Forma i dimensions 
La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantitzar la 
seva resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
La fusta de construcció escairada serà de fusta acabada a serra, d'arestes vives i 
plenes. No es permetrà en cap cas l'ús de fustes sense decorticar. 

2.1.11 Acers i materials metàl·lics 

2.1.11.1 Acer especial per armadures 
 
Definició i característiques dels elements 

Definició: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
Característiques generals: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals 
o transversals, amb les excepcions següents: 
 - Malles electrosoldades 
 - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves 
propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons 
informe tècnic de la UNE 36-811). 
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Mides nominals: 
 
 

Diàmetre nominal e Àrea de la secció 
transversal S Massa 

(mm) (mm2) (Kg/m) 

6 28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1260 9,86 

 

Característiques mecàniques de les barres: 

Designació Classe acer Lím. Elàstic 
fy (N/mm2) 

Càrrega 
unitaria de 

rotura 
fs(N/mm2) 

Allargament 
de rotura 

(sobre base 
de 5 

diàmetres) 

Relació fs/fy

B 400 S Soldable >= 400 >= 440 >= 14% >= 1,05 

B 500 S Soldable >= 500 >= 550 >= 12% >= 1,05 

 

Composició química: 

Anàlisis UNE 
36-068 C % màx 

Ceq (segons 
UNE 36-068) 

%màx 
P %màx S %màx N %màx 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 
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Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ......................................................Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
 - Tensió mitjana d'adherència: 
 - D < 8 mm ...................................................................................... >= 6,88 N/mm2 
 - 8 mm <= D <= 32 mm .....................................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2 
 - D > 32 mm .................................................................................... >= 4,00 N/mm2 
 - Tensió de trencament d'adherència: 
 - D < 8 mm .................................................................................... >= 11,22 N/mm2 
 - 8 mm <= D <= 32 mm ...................................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2 
 - D > 32 mm .................................................................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
 - Secció barra: 
 - Per a D <= 25 mm............................................................>= 95 % secció nominal 
 - Per a D > 25 mm...............................................................>= 96% secció nominal 
 - Massa ...................................................................................± 4,5% massa nominal 
Ovalitat: 

Diàmetre 
nominal e (mm) 

Diferència 
màxima (mm) 

6 1 

8 1 

10 1,50 

12 1,50 

14 1,50 

16 2,00 

20 2,00 

25 2,00 

32 2,50 

40 2,50 

6 1 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 
Subministrament:  
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 
 - En el cas de productes certificats: 
  - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
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  - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
  - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques   definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de producció corresponents a la partida servida. 
 

 - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
  - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
  - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
  - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
  - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, la humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros.............................................................................< 1% 
 

2.1.11.2 Acer en xapes i perfils laminats 
 
Condicions generals 
 
Es consideraran compresos dins d'aquesta denominació tots els laminats, acers comuns 
al carbó o acers de baix aliatge, fabricats per mitjà de qualsevol dels procediments 
usuals: convertidor àcid o bàsic, conversió per bufat amb oxigen Martín Siemens, forn 
elèctric, etc. 
 
Els laminats d'acer a utilitzar en la construcció d'estructures, tant en els seus elements 
estructurals com en els d'unió acompliran les condicions exigides per la Norma MV-102-
1964 "Acero laminado para estructuras de edificación", amb les limitacions establertes 
en ella. 
 
Seran aplicables les prescripcions contingudes a l'article 640 "Estructuras de Acero" del 
PG-4.88. 
 
El tipus d'acer a utilitzar serà el A-42b. 
 
L'estructura d'acer serà homogènia, obtinguda per un bon procés de fabricació i per un 
correcte laminat, exempt de defectes que perjudiquin la qualitat del material. 
 
Els productes laminats tindran superfície llisa, sense defectes superficials d'importància 
que afectin la seva utilització. Les irregularitats superficials com ratllats, plecs i fissures 
seran reparades mitjançant procediments adequats, previ consentiment de l'Enginyer 
Encarregat de l'Obra. 
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Seran admissibles els defectes superficials quan, eliminats per mitjà d'esmerilat, el perfil 
en qüestió acompleixi les toleràncies exigides. 
 
Recepció i assaigs 
 
L'Enginyer Encarregat de les Obres podrà sol·licitar del Contractista la presentació 
dels resultats oficials d'anàlisis químiques sobre colat, o productes pertanyents al 
mostratge de la producció a que correspongui la partida de subministrament; de no 
ésser possible l'obtenció d'aquestes dades es podrà exigir, a càrrec del Contractista, la 
realització dels assaigs pertinents que es faran d'acord amb allò detallat a la Norma   
MV-102-1964 d'"Aceros laminados para estructuras de edificación". 

 
En aquells casos en que es sol⋅liciti un acer amb característiques de bona soldabilitat, es 
faran un nombre mínim de deu (10) assaigs de doblegat, sobre soldadura dipositada, 
per cada lot de deu tones (10 T) o fracció del material subministrat d'acord amb la 
Norma DIN 17.100, pàgina 9. 
Les toleràncies en dimensions i en pes seran les establertes en la taula de toleràncies 
de la Norma MV-102-1964. 
 
Amuntegaments 
 
Els productes laminats hauran de ser amuntegats pel Contractista en llocs adequats, 
classificats per sèries i classes i de manera que sigui còmode el recompte, la pesada i la 
manipulació, en general. El temps de permanència a la intempèrie quedarà limitat per la 
condició de que una vegada exclòs l'òxid superficial, abans de la seva posta en obra, els 
perfils acompleixin les especificacions de la taula de toleràncies. 
 
El Contractista haurà d'evitar qualsevol tipus de cop brusc sobre els materials i prendre 
les precaucions necessàries a fi de que durant la manipulació que s'hagi de fer cap 
element sigui sotmès a esforços, deformacions o tracte inadequat. 
 
Elements d'unió de les estructures metàl·liques 
 
Condicions generals 
 
Els elements i peces d'unió a utilitzar en les estructures metàl·liques acompliran, segons 
la seva naturalesa, les següents Normes: 
 
- Norma MV 105-1967.- "Remaches de acero". 
 
- Norma MV 106-1968.- "Tornillos ordinarios y calibrados para  estructuras de acero". 
 
- Norma MV 107-1968.- "Tornillos de alta resistencia para  estructuras de 

acero". 

La forma i dimensions dels elements d'unió a utilitzar en cada cas, estaran definits en els 
Plànols. 
 
Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc 
 
Es defineixen com elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc les barnilles 
revestides que constitueixen el material d'aportació per a la soldadura manual de l'arc. 
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Condicions generals 
 
Els elèctrodes a utilitzar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les qualitats 
estructurals definides a continuació. 
 
Forma i dimensions 

La longitud i diàmetre dels elèctrodes els donarà la següent taula, amb una tolerància 
del tres per cent (3%), en més o en menys, pel diàmetre, i de dos mil·límetres (2 mm), 
en més o en menys, per a la longitud. 

 
Diàmetre de l'ànima (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10 
Elèctrode senzill 15; 22,3; 35 
 
Elèctrode amb subjecció 25 ó 45 
en el centre  30; 45; 45; 45 
 
En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys vint-i-cinc mil·límetres (25 
mm) (amb una tolerància de cinc mil·límetres - 5 mm - en més o en menys), el 
revestiment haurà de tenir una secció uniforme i concèntrica amb l'ànima. 
 

La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i el gruix mínim de revestiment no 
podrà ser superior al tres per cent (3%) de la primera. 

2.1.11.3 Malla electrosoldada d'acer per a formigó armat 
 
Definició i característiques dels elements 

Definició: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, 
unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
 
Característiques generals: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons 
informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
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Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
 - Càrrega de trencament dels nusos.................................................... 0,3 x Sm x Re 
 (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra 
de major  diàmetre de les del nus) 

 (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
 - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats ................................ 2% del total 
 - N° màxim de nusos sense soldar 
 o desenganxats a una barra .................................................................. 20% del total 
Amplària del pannell...............................................................................................2,15 m 
Llargària del pannell....................................................................................................6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal............................................................ 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal .................................................................. 25 mm 
 
Característiques mecàniques: 
 
 

Assaig de tracció 

Designació 
filferros 

Assaig doblat 
desdoblat 

ß=90° ß=20° 
d(diàmetre 

mandril) 

Límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Càrrega 
unitària de 
ruptura fs 
(N/mm2) 

Allargament 
(sobre base 

de 5 D) 
Relació fs/fy

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 
 

 
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 

 a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068)......................................Nul.la 
- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

 - Barres de diàmetre < 8 mm .......................................................... >= 6,88 N/mm2 
 - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm................................ >= 7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
 - Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................ >= 11,22 N/mm2 
 - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm.............................. >= 12,74 - 0,19 D N/mm2 
 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
 - Per a D <= 25 mm.............................................................>= 95% secció nominal 
 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 
malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 - En el cas de productes certificats: 



 
 
CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA) 
TREBALL FI DE CARRERA 722-TRE-OP-4536 

 
 
 

 
DOC. 3. PLEC DE PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

24

 - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
 - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
 - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques    definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE. 
   El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de    producció corresponents a la partida servida. 
 - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
 - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
 - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
 - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
 - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, la humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
 
Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros.............................................................................< 1% 
 
Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 
 

2.1.11.4 Acer en entramats metàl.lics 
Característiques 

L'acer per a entramats metàl.lics serà acer laminat de la mateixa qualitat que l'acer per a 
estructures metàl.liques definit en altre Apartat del present Plec. 

L'acer serà sotmès a un tractament contra l'oxidació. Aquest tractament, llevat indicació 
en altre sentit per part del Director d'Obra, serà galvanitzat per immerssió en calent a 
una temperatura compresa entre 445°C i 465°C. Prèviament al tractament es procedirà 
al desgreixat, decapat, rentat, etc. de l'entramat. 

Control de Qualitat 

Totes les plaques arribaran a obra numerades i etiquetades amb indicació del plànol 
corresponent i la seva posició. 

El Contractista controlarà la qualitat de l'acer utilitzat en entramats metàl.lics per a que 
les seves característiques s'ajustin a l'esmentat en el present Plec i en la Normativa 
Vigent. 

El Contractista presentarà els resultats dels assaigs oficials de composició química 
sobre la colada de la producció a que correspongui la partida de subministrament i el 
dels assaigs de determinació de característiques mecàniques, pertanyents al mostreig 
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de la producció a que correspongui la partida. De no resultar possible la consecució 
d'aquestes dades, el Director d'Obra podrà exigir, amb càrrec al Contractista, la 
realització d'anàlisis químics de determinació de proporcions de carboni, fòsfor i sofre i 
d'assaigs mecànics pertinents que es duran a terme d'acord amb el detallat en la Norma 
MV-102. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar la realització d'assaigs mecànics i/o de càrrega sobre 
entramat, amb un a distància entre recolzaments similar a la prevista en el Projecte. 
Aquests assaigs seran a compte del Contractista i podran ser substituïts pels assaigs 
realitzats en les mateixes condicions pel Fabricant prèvia presentació dels 
corresponents certificats. 

2.1.11.5 Elements d'unió de les estructures metàl.liques 
Característiques 

Els elements i peces d'unió a utilitzar en les estructures metàl.liques acompliran, segons 
la seva naturalesa, les següents Normes: 

- Norma MV 106-1968: "Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer". 

- Norma MV 107-1968: "Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer". 

La forma i dimensions dels elements d'unió a utilitzar en cada cas, estaran definits en els 
Plànols, que definiran igualment qualsevol element d'unió no comprés en les Normes 
esmentades. 

Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels cargols per a que les seves característiques 
s'ajustin a l'assenyalat en les Normes MV 106 I MV 107 o en els plànols de Projecte. 

2.1.11.6 Filferro per a lligar 
Característiques 

El lligat de les armadures es realitzarà amb filferros d'acer (no galvanitzat) d'1 mm de 
diàmetre, com a mínim. 

L'acer tindrà una resistència mínima a la ruptura a tracció de trenta cinc (35) kilograms 
per milímetre quadrat i un allargament mínim de ruptura del 4%. 

Control de Qualitat 

Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot d'una tona o 
fracció, admetent-se toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm. 

Els assaigs de tracció es realitzaran segons la Norma UNE-7194. El número d'assaigs 
serà d'un per cada lot d'una tona o fracció. 

Per cada lot d'una tona o fracció i per cada diàmetre es realitzarà un assaig de doblegat-
desdoblegat en angle recte, segons la Norma UNE 7195. Es considerarà acceptable si 
el número de plegats obtinguts es igual o major que tres. 
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2.1.11.7 Electrodes per a soldar 
Condicions generals 

Els electrodes a utilitzar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les qualitats 
estructurals definides a continuació en l'apartat 212.9.3. 

Les condicions que han de satisfer els electrodes especials no inclosos entre els 
ressenyats, així com les varetes i fundents destinats a operacions de soldat automàtic 
amb arc submergit, es fixen en el present Plec, en el que, tanmateix s'assenyalen els 
procediments de comprovació de les unions executades. 

Els electrodes hauran de preservar-se de la humitat, i en especial els de revestiment 
bàsic, els quals hauran d'utilitzar-se completament secs pel que es conservaran en 
tanmateix d'assecatge fins als moment de la seva utilització. 

No s'utilitzaran electrodes d'alta penetració en unions de força. 

Per a soldar armadures d'acer corrugat s'utilitzaran exclusivament electrodes bàsics de 
baix contingut en hidrogen. 

 

Forma i dimensions 

La longitud i diàmetre dels electrodes seran donats per la següent taula, amb una 
tolerància del tres per cent (3%) en més o en menys, per al diàmetre, i de dos milímetres 
(2 mm) en més o en menys, per a la longitud. 

En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys vint-i-cinc milímetres (25 
mm), amb una tolerància de cinc milímetres (5 mm) en més o en menys, el revestiment 
haurà de tenir secció uniforme i concèntrica amb l'ànima. 

La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i el gruix màxim del revestiment, i la 
suma del diàmetre de l'ànima i del gruix mínim del revestiment, no haurà de ser superior 
al tres per cent (3%) de la primera. 

Característiques del material d'aportació 

La resistència a la tracció i la resiliència del material d'aportació seran iguals o superiors 
als valors corresponents del metall base. 

S'ajustaran als límits que s'indiquen en la taula següent: 

 

Diàmetre de 
l'ànima (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 

Electrode senzill 15 22,5 35 35 o 45 

Electrode amb 
subjecció en el 

centre 
30 45 - 
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Per a gruixos de xapa superiors a vint-i-cinc milímetres (25 mm) s'utilitzaran electrodes 
de recobriment bàsic. 

Igualment s'utilitzaran electrodes de recobriment bàsic per a soldar elements d'acer A-
52. 

Control de Qualitat 

S'efectuaran assaigs de ruptura a tracció, d'allargament, resiliència i químics d'acord 
amb la Norma UNE-14022. 

La quantitat d'assaigs serà d'un (1) per cada lot d'electrodes, definint com tal: 

- El conjunt d'electrodes produït d'una mateixa combinació de colada de metall i 
revestiment. 

- La quantitat d'electrodes d'un tipus i tamany produïda en un període continu de 
vint-i-quatre (24) hores, sense excedir de vint (20) tones. 

2.1.11.8 Elements de fosa 
 
Fosa gris 
La fosa serà gris, no granellada, de segona fusió, eutectoide o hipoeutectoide i de gra fi i 
homogeni. 
La càrrega de ruptura serà com a mínim de mil cinc-cents kiloponds per centímetre 
quadrat (1.500 kp/cm²), obtinguda amb provetes i mètodes d'assaig definits en la Norma 
UNE-36.111. 

Fosa dúctil 
Es defineix com a fosa nodular o dúctil aquella en la que el carboni cristalitza en nòduls 
en lloc de fer-ho en làmines. 
La fosa dúctil a utilitzar en les obres tindrà les següents característiques, llevat 
especificació concreta en contra en altres apartats. 

- Tensió de ruptura: 43 kg/mm² 

Qualitat del electrode 
Resistència 

característica 
(kg/cm²) 

Allargament de 
ruptura (3%) 

Resiliència 
(kg/cm²) 

Intermitja estructural 

Estructural àcida 

Estructural bàsica 

Estructural orgànica 

Estructural rutilo 

Estructural titani 

4.400 

4.400 

4.400 

4.400 

4.400 

4.400 

 

22-26 

26 

26 

22-26 

22-26 

22-26 

5-7 

7 

13 

7-9 

7-9 

7-9 
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- Deformació mínima en ruptura: 10% 

Tapes de registre 
Els marcs i tapes per a pous de registre hauran de tenir la forma, dimensions i 
inscripcions definides en els Plànols del Projecte, amb una obertura lliure no menor de 
600 mm per a les tapes circulars. 

Les tapes a colocar en vials hauran de resistir una càrrega de tràfic de al menys 40 
tones sense presentar fissures. 
Les tapes hauran de ser estanques a la infiltració exterior. A fi d'evitar el colpejament de 
la tapa sobre el marc degut al pes del tràfic, el contacte entre ambdos es realitzarà per 
mitjà d'un anell de material elastomèric que, a més de garantitzar l'estanquitat de la tapa, 
absorbirà les possibles irregularitats existents en la zona de recolzament. 

Les zones de recolzament de marcs i tapes seran mecanitzades admetent-se com a 
màxim una desviació de 0,2 mm. 

Tots els elements es subministraran pintats per immersió o altre sistema equivalent 
utilitzant compostos de quitrà (Norma BS 4164), aplicats en calent o, alternativament, 
pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en fred. Prèviament a la aplicació de 
qualsevol d'aquests productes, les superfícies a revestir estaran perfectament netes, 
seques i eximides d'òxid. 

Control de Qualitat 
Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d'acord amb l'establert en les 
Normes DIN 1229 o BS 497, Part 1. 
L'acceptació dels elements de fos estarà condicionada per la presentació dels 
corresponents certificats de garantia del fabricant o, en el seu cas, pels assajos realitzats 
per laboratoris oficialment reconeguts. 

2.1.12   Materials ceràmics 
Morter 
Si no s'especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el designat com M 250 per 
a fàbriques ordinàries, i M 450 per a fàbriques especials, en l'apartat 2.1.5. "Morters de 
ciment". 

2.1.13 Geotèxtils 
El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat 
termosegellat formant una malla longitudinal de filaments continus (malla 
impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats (malla per entramat vegetal). 
Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bactèries i raigs ultraviolats (sempre que no 
es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació mínima en 
trencament del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilonewtons per metre 
quadrat (200 kN/m2) sense perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar 
una formalitat d'un mil·límetre per segon (0,001 m/s) amb una pressió de dos 
quilonewtons per metre quadrat (2 Kn/m2). La densitat mínima del polímer utilitzat serà 
de nou-cents deu quilograms per metre cúbic (0,91 T/m3). 
 

2.1.14  Materials sense condicions 
Quan els materials no s'adaptin a allò que per a cadascun d'ells es determina als 
apartats del Plec, el Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre 
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aquest fet dicti l'Enginyer Encarregat i per a l'acompliment del que és preceptiu en 
aquest Plec. 
 

2.1.15  Materials no especificats en aquest Plec 
Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec 
acompliran les prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter 
oficial, en els casos en que els esmentats documents siguin aplicables. Seran també 
d'aplicació les Normes i Instruccions que determini l'Enginyer Encarregat de la Direcció 
de les Obres. La utilització d'aquests materials haurà d'estar autoritzada per l' Enginyer 
Encarregat. 
 

2.2.  CONDUCCIONS 
2.2.1 Tubs de polietilè corrugat 
Les canonades subministrades han d’estar fabricades de conformitat amb la norma 
europea UNE-EN 13476. 
 

2.2.2 Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
 
Provindrà de fàbrica especialitzada. 
 
1. Característiques generals 
 
Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de 
diàmetre per a pous de registre segons Plànols. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la 
superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral 
entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol 
moviment lateral. 
 
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 
 
Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic 
del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
2. Normes de qualitat 
 
Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 
Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 
28 de juliol de 1974 seran: 

 
a) Duresa Brinell 205-235. 
 
b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 
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c) Assaig  d'impacte:  Haurà  de  resistir  sense  trencar-se 
   l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 
 
d) Càrrega de prova de trenta o quaranta tones (30 ó 40 T). 
 
Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les 
peces de forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres 
especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 
simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 
 
Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del 
paràgraf anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat 
(50 mm). 
 
3. Recepció 
 
Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 
 

2.2.3 Junts 
 
1. Junts d'estanqueïtat 
 
Elements de goma o goma i parts d'acer inoxidable de la millor qualitat, per tal de donar 
continuïtat a les connexions i garantir l'estanqueïtat del conjunt. 
 
Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes 
corresponents i de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les 
característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 
 
2. Junts de formigonat hidroexpansives 
 
Junts de formigonat a base de bentonita de sodi natural (Waterstop), segellant, que 
s'expandeixi amb l'aigua. 
 
Una vegada hidratat, el junt ha d'expandir-se de manera que el material formi un segellat 
d'alta compressió quan quedi confinat entre dos postes de formigó, en junts horitzontals 
o verticals. 
 
El producte es compon per bentonita de sodi al setanta-cinc per cent (75%) i cautxú de 
tipus butil al vint-i-cinc per cent (25%), en secció dos per dos centímetres i mig (2 x 2,5 
cm). 
 
El producte es fixa sobre el formigó vell abans del vessament del formigó nou. Els 
entroncaments es realitzen pel simple contacte dels extrems de la junta. 
 
Ha de ser autocicatritzant expandint-se i segellant les esquerdes que puguin aparèixer a 
la junta a causa de les retraccions en el formigó o per assentament de l'estructura. 
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2.2.4 Graons 
 
Elements d'acer recobert per un copolímer de polipropilè a alta pressió que, situats 
convenientment a l'interior dels pous de registre i estació de bombament, permeten 
l'accés als col⋅lectors. 
 
 
1. Característiques generals 
 
Les dimensions dels esglaons són tres-cents seixanta-un per dos-cents setze 
mil·límetres (361 x 216 mm), segons s'observa als Plànols. Vénen preparats en una 
longitud de setanta-nou mil·límetres (79 mm) per col·locar-los a la paret dels pous de 
registre i estació de bombament, que hauran de tenir els forats corresponents. 
 
Es col·locarà un esglaó cada vint-i-cinc centímetres (25 cm) estant l'últim a un mínim de 
trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
 
2. Qualitat, instal·lació i recepció 
 
Els esglaons s'ajustaran a la Norma ASTM C2146-82 Tipus 2 i Hostalen PPR-1042 i 
hauran de resistir càrregues puntuals de dos-cents seixanta quilograms (260 kg). 

Els esglaons es col⋅locaran únicament una vegada el formigó, si el pou es fa "in situ", 
s'hagi endurit, utilitzant una broca de vint-i-quatre mil⋅límetres (24 mm) de diàmetre per 
perforar fins a vuitanta mil⋅límetres (80 mm), separant els forats dos-cents trenta 
mil⋅límetres (230 mm). 

L'esglaó s'introduirà per percussió amb martell de fusta, repartint els cops 
successivament a dreta i esquerra, fins que només quedi vista la part quadrada de 
l'esglaó. 
 
No s'utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 
 
Les unitats que no acompleixin les disposicions d'aquest apartat no s'admetran. 
 

2.2.5 Galvanitzats 
 
1. Definició 
 
És l'operació de recobrir un metall d'una capa adherent de zenc de protecció contra el 
rovellament. La galvanització del metall s'obtindrà de la peça metàl⋅lica en un bany de 
zenc fos (galvanitzat en calent). 
 
Els treballs de galvanitzat es faran en una indústria especialitzada. 
 
2. Característiques generals 
 
El material de base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 
36082 i 36083. El zenc brut s'utilitzarà en lingots de primera fosa segons el que s'indica 
en la Norma UNE 37302. 
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3. Normes de qualitat i recepció 
 
La superfície galvanitzada serà homogènia i la capa de zenc no presentarà 
discontinuïtat. 
 
Si el recobriment s'observa cristal·litzat es comprovarà que presenta un aspecte regular 
en tota la superfície. 
 
No es produirà desenganxament del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a 
l'assaig d'adherència indicat als "Mètodes d'Assaig del Laboratori Central.8.06 a 
Mètodes d'Assaig de Galvanitzats". 
La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà com a mínim de sis grams 
per decímetre quadrat (6 g/dm2) i el recobriment serà continu, no podent-se veure el 
metall de base després de cinc (5) immersions. 
La densitat del metall dipositat serà sis quilograms i quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 kg/dm3) o més gran. 
 
Les peces no seran de recepció si no acompleixen les prescripcions d'aquest capítol. 
 

2.3. MATERIALS PER A REPOSICIÓ DE PAVIMENTS  
2.3.1  Reg d'imprimació 
 
El reg d'imprimació consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, abans de l'extensió sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució 
inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un àrid de cobertura. 
 
Materials 
 
Lligant bituminós 
L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs 
entre els que a continuació s'indiquen: 
 
 - BQ 30 
 - MC0, MC1, MC2  vegeu PG-4 
 - EAR0, ECR0, EAL1, ECL1 
Àrid 
 
Condicions generals 
 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de l'aixafament 
o barreja d'ambdós materials; exempt de pols, brutícia, argila o altres matèries 
estranyes. 
 
En el moment de la seva extensió, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent 
(2%) d'aigua lliure. Aquest límit podrà pujar-se al quatre per cent (4%), si s'utilitza 
emulsió asfàltica. 
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Composició granulomètrica 
 
La totalitat del material haurà de passar pel tamís 5 UNE. 
 
Dosificació dels materials 
 
La dosificació dels materials a utilitzar la fixarà l'Enginyer Encarregat, un cop vistes les 
proves fetes a l'Obra. 
 
Dosificació del lligant 
La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s'imprimeixi sigui 
capaç d'absorbir en un període de vint-i-quatre hores (24 h). 
L'ús de l'àrid quedarà condicionat a la necessitat que passi el trànsit per la capa tot just 
tractada, o a que, vint-i-quatre hores (24 h) després d'estès el lligant, s'observi que ha 
quedat una part sense absorbir. 
 
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció del lligant, o la 
permanència sota l'acció del trànsit. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
Equip per a l'aplicació del lligant 
 
Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant 
especificada i a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una 
uniformitat transversal suficient i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant. Per 
a punts inaccessibles a l'equip i retocs s'utilitzarà una caldera regadora portàtil, proveïda 
d'una llança de mà. 
 
Si el lligant emprat fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de 
calefacció per a cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del 
lligant haurà de ser accionada per motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió, 
calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat (kgf/cm2). També haurà d'estar dotat 
l'equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads (°C), l'element sensible 
del qual no podrà estar situat pròxim d'un element calefactor. 
 
Equip per a l'extensió de l'àrid 
 
S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. 
 
Quan es tracti de colgar zones aïllades en les que hi hagi excés de lligant, podrà 
estendre's l'àrid manualment. 
 

2.3.2 Reg d'adherència 
El reg d'adherència consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, abans de l'extensió sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
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Materials 
 
L'Enginyer Encarregat fixarà el betum a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els 
que a continuació s'indiquen: 
 
 - AQ 38, BQ 46 
 - RC0, RC1, RC2 vegeu PG-4 
 - ERC-1,ECR0, EAR1 
 - EAR0 
 
Dosificació del lligant 
 
La dosificació del lligant a utilitzar serà la fixada per l'Enginyer Encarregat, a la vista de 
les proves en obra. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
L'equip per a l'aplicació del lligant estarà muntat sobre pneumàtics, i haurà de ser capaç 
d'aplicar la dotació del lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu 
regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient, i haurà de permetre la 
recirculació en buit del lligant. Per a punts inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzarà una 
caldera regadora portàtil, proveïda d'una llança de mà. 
 
Si el lligant fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de 
calefacció per a cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del 
lligant haurà de ser accionada per motor i estar proveïda d'un indicador de pressió, 
calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat (kgf/cm2). També haurà d'estar dotat 
l'equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads, l'element sensible del 
qual no podrà estar pròxim d'un element calefactor. 
 
Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques, i les pressions de contacte dels diversos 
tipus de compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat adequada i 
homogènia de la barreja en tot el seu gruix, però sense produir trencaments de l'àrid ni 
arrossegaments de la mescla. 
 

2.3.3 Barreja bituminosa en calent 
La barreja bituminosa en calent consisteix en la combinació d'àrids i un lligant bituminós, 
que cal escalfar prèviament. La mescla s'estendrà i compactarà a temperatura superior a 
l'ambiental. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície destinada a rebre la barreja. 
- Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball 
 proposada. 
- Transport de la barreja al lloc d'utilització. 
- Extensió i compactació de la barreja. 
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Materials 
 
Lligants bituminosos 
L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs 
entre els que a continuació s'indiquen: 
 
 - BQ58, BQ62 i BQ66 vegeu PG-4 
 - B 20/30, B 40/50, B 60/70 i B 80/100 
 

Podrà millorar-se el lligant triat mitjançant l'addició d'activants, cautxú, asfalt natural o 
qualsevol altre producte sancionat per l'experiència. 

 
En aquests casos, l'Enginyer Encarregat establirà les especificacions que hauran 
d'acomplir les esmentades addicions i els productes resultants. La dosificació i 
l'homogeneïtzació de l'addició es farà seguint les instruccions de l'Enginyer Encarregat, 
un cop s'hagin vist els resultats dels assaigs realitzats prèviament. 
 
Àrids 
 
Àrids grossos 
 
Definició 
Es defineix com àrid gros la fracció d'aquest que queda retinguda en el tamís 2,5 UNE. 
 
Condicions Generals 
L'àrid gros procedirà del mallat i trituració de pedra de pedrera o de grava natural, en 
aquest cas el rebuig del tamís 5 UNE tindrà com a mínim, un setanta-cinc per cent 
(75%) en pes d'elements matxucats que presentin dues (2) o més cares de fractura. 
 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

 
Qualitat 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig de "Los Angeles", segons la Norma 
NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en capes de base, i a vint-i-cinc (25) en capes 
intermèdies o de rodament. 
 
Coeficient de polit accelerat 
L'Enginyer Encarregat assenyalarà el valor mínim del coeficient de polit accelerat de 
l'àrid a utilitzar en capes de rodament. Aquest valor serà com a mínim de quaranta-cinc 
centèsimes (0,45) en vies per a trànsit pesat, i de quaranta centèsimes (0,40) en els 
casos restants. El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes 
NLT-174/72 i NLT-175/73. 
Forma 
 
L'índex de lamel⋅les de les diverses fraccions, determinat segons la Norma NLT-354/74, 
serà inferior als límits indicats a continuació: 
 
 FRACCIÓ ÍNDEX DE LAMEL⋅LES 

 40 a 25 mm inferior a 40 
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 25 a 20 mm inferior a 35 

 20 a 12,5 mm inferior a 35 

 12,5 a 10 mm inferior a 35 

 10 a 6,3 mm inferior a 35 
 
En ferms sotmesos a trànsit pesat, l'índex de lamel⋅les haurà de ser inferior a trenta (30). 
 
Adhesivitat 
Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, es considerarà que 
l'adhesivitat és suficient quan, en mescles obertes, el percentatge ponderal de l'àrid 
totalment envoltat després de l'assaig d'immersió a l'aigua, segons la Norma 
NLT-166/75, sigui superior al noranta-cinc per cent (95%), o quan, en els altres tipus de 
mescles, la pèrdua de resistència de les mateixes en l'assaig d'immersió-compressió, 
realitzat d'acord amb la Norma NLT-162/75, no sobrepassi el vint-i-cinc per cent (25%). 
 
Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat 
autoritzi la utilització d'additius adequats, especificant les condicions de la seva 
utilització. 
 
Podrà millorar-se l'adhesivitat de l'àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre 
producte sancionat per l'experiència. 
 
En aquests casos, el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el seu cas 
l'Enginyer Encarregat, establirà les especificacions que hauran d'acomplir aquests 
additius i els productes resultants. 
 
Àrid fi 
 
Definició 
 
Es defineix com àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en 
el tamís 0,080 UNE. 
 
Condicions Generals 
 
L'àrid serà sorra procedent de matxuqueig o una mescla d'aquesta i sorra natural. En 
aquest últim cas l'Enginyer Encarregat haurà d'assenyalar el percentatge màxim de 
sorra natural a utilitzar en la barreja. 
 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts 
de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
Qualitat 
 
L'àrid fi procedent de matxuqueig s'obtindrà de material del qual el coeficient de desgast 
de "Los Angeles" acompleixi les condicions exigides per a l'àrid gros. 
 
Adhesivitat 
Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, s'admetrà que l'adhesivitat, 
mesurada d'acord amb la Norma NLT-355/74, és suficient quan l'índex d'adhesivitat 
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d'aquest assaig sigui superior a quatre (4) o quan, en la barreja, la pèrdua de resistència 
en l'assaig d'immersió-compressió, realitzat d'acord amb la Norma NLT-162/75, no passi 
del vint-i-cinc per cent (25%). 
 
Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat 
autoritzi la utilització d'un additiu adequat, definint les condicions de la seva utilització. 
 
Podrà millorar-se l'adhesivitat de l'àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre 
producte sancionat per l'experiència. 
 
En aquests casos, l'Enginyer Encarregat haurà d'establir les especificacions que 
acompliran els esmentats additius i els productes resultants. 
 
Filler 
 
Filler és la fracció mineral que passa pel tamís 0,080 UNE. 
 
Condicions generals 
 
El filler procedirà del matxuqueig dels àrids o serà d'aportació com a producte comercial 
o especialment preparat per a aquest fi. 
 
La proporció de filler procedent dels àrids i comercial d'aportació es fixarà en 1:4. En vies 
amb trànsit pesat el filler serà totalment d'aportació en capes de rodament i en capes 
intermèdies, excloent el que quedi inevitablement adherit als àrids. 
Granulometria 
 
La corba granulomètrica del filler de recuperació o d'aportació estarà compresa dins dels 
límits següents: 
 
 TAMÍS UNE GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%) 

 0,63 100 

 0,16 90-100 

 0,080 75-100 
 
 
Finesa i Activitat 
 
La densitat aparent del filler, determinada per mitjà de l'assaig de sedimentació en toluè 
segons la Norma NLT-176/74, estarà compresa entre cinc dècimes de gram per 
centímetre cúbic (0,5 g/cm3) i vuit dècimes de gram per centímetre cúbic (0,8 g/cm3). 
 
El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT-180/74, serà inferior a sis 
dècimes (0,6). 
 
Plasticitat de la barreja d'àrids en fred 
 
La barreja dels àrids en fred en les proporcions establertes, i abans de l'entrada a 
l'assecador, tindrà un equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72 
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superior a quaranta (40) per a capes de base, i superior a quaranta-cinc (45) per a 
capes intermèdies o de rodament. 
 
Tipus i composició de la barreja 
 
El tipus i característiques de la mescla bituminosa en calent seran els definits per 
l'Enginyer Encarregat. 
 
La barreja bituminosa serà, en general, d'un dels tipus definits en la taula 542.1. del 
PG-3. 
La mesura màxima de l'àrid, i per tant el tipus de barreja a utilitzar dependrà del gruix de 
la capa compactada, la qual acomplirà l'indicat en la Taula 2. 
 
Per trànsit pesat, s'utilitzaran mescles denses D o semi-denses S en capes de 
rodament, mescles denses D, semi-denses S o grosses G en capes intermèdies, i 
grosses G en capes de base. 
 
La relació ponderal mínima entre els continguts de filler i betum de la barreja bituminosa, 
la fixarà l'Enginyer Encarregat. 
 
 TAULA 2 
 
 GRUIX EN cm DE LA TIPUS DE BARREGES 
 CAPA COMPACTADA A UTILITZAR  

 Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 

 Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 

 Major que 6 D, S, G, A 25 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
Instal·lació de fabricació 
 
Les barreges bituminoses en calent es fabricaran per mitjà d'instal·lacions de tipus 
continu o discontinu, amb capacitat per manejar simultàniament en fred el nombre 
d'àrids que exigeixi la fórmula de treball adoptada. L'Enginyer Encarregat assenyalarà la 
producció horària mínima en funció de les característiques de l'Obra. 
 
Les sitges d'àrids en fred hauran d'estar proveïdes de dispositius de sortida que puguin 
ser ajustats exactament i mantinguts en qualsevol ajustament. El nombre mínim de 
sitges serà en funció del nombre de fraccions d'àrid a utilitzar. 

La instal·lació estarà dotada d'un assecador que permeti l'assecament correcte dels 
àrids i el seu escalfament a la temperatura adequada per a la fabricació de la barreja. 

La instal·lació estarà, tanmateix, dotada d'un sistema de classificació dels àrids en 
calent, de capacitat adequada a la producció del barrejador, en un nombre de fraccions 
no inferior a tres (3), llevat de l'autorització de l'Enginyer Encarregat, i de les sitges 
d'emmagatzematge de les mateixes, les parets de les quals seran resistents, estanques 
i d'altura suficient per evitar intercontaminacions. Aquestes sitges en calent estaran 
dotades d'un sobreeixidor, per evitar que l'excés de contingut es vessi en els contorns o 
afecti el funcionament del sistema de classificació; d'un dispositiu d'alarma, clarament 
perceptible per l'operador, que avisi quan el nivell de la sitja baixi del que proporcioni el 
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cabal calibrat; i d'un dispositiu per a la presa de mostres de les fraccions 
emmagatzemades. El sistema de tancament serà ràpid i estanc. 
 
La instal·lació estarà proveïda d'indicadors de la temperatura dels àrids, situats en les 
sitges d'àrid calent i a la sortida de l'assecador. 
 
El sistema d'emmagatzematge, calefacció i alimentació del lligant haurà de permetre el 
seu escalfament a la temperatura d'utilització i a la recirculació d'aquest. En la calefacció 
del lligant s'utilitzaran preferentment serpentins d'oli o vapor, evitant-se en tot cas el 
contacte del lligant amb elements metàl·lics de la caldera a temperatura molt superior a 
la d'utilització. Totes les canonades, bombes, tancs, etc., hauran d'estar proveïts de 
dispositius calefactors o aïllaments per tal d'evitar pèrdues de temperatura. La 
descàrrega de retorn del lligant als tancs d'emmagatzematge serà sempre submergida. 
Es posaran termòmetres en llocs convenients per assegurar el control de la temperatura 
del lligant, especialment en la boca de sortida d'aquest barrejador i a l'entrada del tanc 
d'emmagatzematge. El sistema de circulació anirà proveït d'una presa pel mostratge i 
comprovació del calibrat del dispositiu de dosificació. 
 
En el cas que s'incorporin additius a la mescla, la instal·lació haurà de posseir un 
sistema de dosificació exacta dels mateixos. 
 
La instal·lació estarà dotada de sistemes independents d'emmagatzematge i alimentació 
del filler de recuperació i d'addició, els quals hauran d'estar protegits contra els efectes 
de la humitat ambiental. 
 
Les instal·lacions de tipus discontinu hauran d'estar proveïdes de dispositius de 
dosificació per pes, amb precisió superior al mig per cent (+ 0,5%). Els dispositius de 
dosificació del filler i lligant tindran, com a mínim, una sensibilitat de mig quilogram (0,5 
kg). El lligam haurà d'ésser distribuït uniformement en el barrejador, i les vàlvules que 
controlen la seva entrada no hauran de permetre fugues ni degotims. 
 
En les instal·lacions de tipus continu, les sitges d'àrids classificats en calent hauran 
d'estar proveïdes de dispositius de sortida, que puguin ésser ajustats exactament i 
mantenir-se en qualsevol ajust. Aquests dispositius hauran de ser calibrats abans 
d'iniciar la fabricació d'un tipus de mescla, en condicions reals de funcionament. 
 
El dosificador del lligam haurà d'estar sincronitzat amb els d'alimentació d'àrids i filler, i 
haurà de disposar de mecanismes pel seu calibrat a la temperatura i/o pressió de treball, 
així com per a la presa de mostres. 
 
Els barrejadors en les instal·lacions de tipus continu hauran de ser d'eixos bessons. 
 
Podran ser utilitzats uns altres tipus d'instal·lacions de diferents concepcions sempre que 
siguin aprovats per l'Enginyer Encarregat, després dels assaigs que demostrin la bondat 
de la mescla amb ells fabricada. 
 
Elements de transport 
 
Consistiran en camions de capsa llisa i estanca perfectament neta, i que haurà de 
tractar-se amb un producte per evitar que la mescla s'hi adhereixi, la composició i 
dotació de la qual hauran d'haver estat aprovades per l'Enginyer Encarregat. 
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La forma de la capsa serà tal que durant l'abocament a l'estenedora, aquesta no la toqui. 
 
Els camions hauran d'estar proveïts d'una lona o cobertor adequat per protegir la mescla 
calenta durant el seu transport. 
 
 
Escampadores 
 
Les escampadores seran autopropulsades, dotades dels dispositius necessaris per 
estendre la mescla amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació. 
 
L'ample de l'estesa mínim i màxim el fixarà l'Enginyer Encarregat. 
 
La capacitat de la tremuja serà adequada a la mesura de la màquina, així com la 
potència de tracció. 
 
Es comprovarà, en el seu cas, que els ajusts de l'engreixador, i de la mestra s'atenen a 
les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat 
afectats pel desgast. 
 

Si poden acoblar-se peces a l'escampadora per augmentar la seva amplada, aquestes 
hauran de quedar perfectament alineades amb les corresponents de la màquina. 

 
L'Enginyer Encarregat pot exigir que l'escampadora estigui equipada amb dispositius 
automàtics d'anivellació. 
 
Equip de compactació 
 
S'utilitzaran compactadors autopropulsats de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, 
tricicles o tàndem, de pneumàtics o mixtes. L'equip de compactació serà aprovat per 
l'Enginyer Encarregat, a la vista dels resultats obtinguts en el tram de prova. 
 
Tots els tipus de compactadors estaran dotats de dispositius per a la neteja de les 
llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari, 
així com d'inversors de marxa suau. 
 
Els compactadors de llanta metàl·lica no presentaran ni solcs ni irregularitats. Els 
compactadors vibrants disposaran de dispositius per eliminar la vibració al invertir la 
marxa, essent aconsellable que el dispositiu sigui automàtic. Els de pneumàtics tindran 
rodes llises en nombre, grandària i disposició tals que permetin el cavalcar les petjades 
davanteres i posteriors i, en cas necessari, faldons de lona protectors contra el 
refredament dels pneumàtics. 
 
Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques i les pressions de contacte dels diversos 
tipus de compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat adequada i 
homogènia de la mescla en tot el seu gruix, però sense produir trencament de l'àrid ni 
cargolaments de la mescla a les temperatures de compactació. 
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2.3.4  Tractaments superficials 
 
El tractament superficial simple consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una 
superfície seguit de l'extensió i piconat d'una capa d'àrid. 
 
L'aplicació consecutiva de dos tractaments superficials simples, en general de diferents 
característiques, es denomina doble tractament superficial. 
 
L'execució del tractament superficial simple inclou les següents operacions: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de l'àrid. 
 
En el cas d'execució d'un doble tractament superficial es realitzaran, a més a més, les 
següents: 
 
- Segona aplicació de lligant bituminós. 
- Segona extensió i piconat de l'àrid. 
 
Materials 
 
Lligant bituminós 
 
L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs 
entre els que a continuació s'indiquen: 
 
 - AQ38,AQ46, AQ54 
 - B 150/200 vegeu PG-4 
 - RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4, MC5. 

 - EAR1, EAR2, EAR3, ECR1, ECR2 
 
 
Podrà millorar-se el lligant mitjançant l'addició d'activants, cautxú, un altre lligant, o 
qualsevol altre producte sancionat per l'experiència. En tals casos, l'Enginyer Encarregat 
fixarà les especificacions que hauran d'acomplir les esmentades addicions i els 
productes resultants. 
 
Àrids 
 
Condicions generals 
 
Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran gravetes procedents de l'aixafament 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en que hauran de contenir, com a mínim, 
un setanta-cinc per cent (75%), en pes, d'elements aixafats que presentin dues (2) o 
més cares de fractura. 
 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents d'uniformitat raonable, exempts 
de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
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Si el lligant que vagi a utilitzar-se és una emulsió asfàltica i els àrids contenen pols, es 
regaran amb aigua, a la recollidora o sobre el camió, prèviament a la seva utilització. 
 
En el moment de la seva estesa, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) 
d'aigua lliure; aquest límit podrà ser elevat al quatre per cent (4%) si s'utilitza emulsió 
asfàltica. 
 
 
Composició granulomètrica 
 
Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran de granulometria uniforme normal o 
especial. 
 
L'Enginyer Encarregat fixarà el tipus d'uniformitat i el fus a que haurà d'ajustar-se la 
corba granulomètrica de l'àrid entre els que s'indiquen a continuació: 
 
- Àrids de granulometria uniforme normal: els tipus d'àrids i els fusos que defineixen la 
seva composició granulomètrica seran els indicats a la Taula 1. 
 
 TAULA 1  
 
 TIPUS 
───────────────────────────────────────────────── 
 A A A A A A 
 25/13 20/10 13/7 10/5 6/3 5/2  
───────────────────────────────────────────────── 
D, grandària 
màxima 25 mm 20 mm 13 mm 10 mm 6 mm 5 mm 
 
D, grandària 
mínima 13 mm 10 mm 7 mm 5 mm 3 mm 2 mm 
 
N, grandària 
mitjana 19 mm 15 mm 10 mm 7,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 
───────────────────────────────────────────────── 
 
 
 GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%)  
───────────────────────────────────────────────── 
SEDÀS I 
TAMÍS UNE 
───────────────────────────────────────────────── 

 40 100 

 25 90-100 100 

 20 20-55 90-100 100 

 12,5 0,15 10-40 90-100 100 

 10 --- 0,15 20-55 90-100 100 

 6,3 0-5 --- 0-15 10-40 90-100 100 

 5 0-5 --- 0,15 20-55 90-100 
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 3,2 0-5 --- 0-15 10-40 

 2,5 0-5 --- 0-15 

 1,5 0-5 ---  

 0,63 0-5 
───────────────────────────────────────────────── 
 
Àrids de granulometria uniforme especial 
 
Els tipus d'àrids i els fusos que defineixen la seva composició granulomètrica, seran els 
indicats en el PG-4. 
 
 
Qualitat 
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", segons la Norma 
NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en el cas d'àrids de tipus A, i inferior a vint (20) en 
el cas d'àrids de tipus AE. 
 
Forma 
 
L'índex de lamel⋅les de les diferents fraccions, determinat segons la Norma NLT-354/74, 
serà inferior als límits indicats a continuació: 
 
 FRACCIÓ ÍNDEX DE  LAMEL⋅LES 
 40 a 25 mm inferior a 40 
 25 a 20 mm inferior a 35 
 20 a 12,5 mm inferior a 35 
 12,5 a 10 mm inferior a 35 
 10 a 6,3 mm inferior a 35 
 
Coeficient de polit accelerat 
El coeficient de polit accelerat exigible a l'àrid serà, en el cas de capes de rodament per 
a trànsit mig o pesat i/o sempre que s'utilitzin àrids tipus AE, com a mínim de quaranta 
centèsimes (0,40). Aquesta determinació es realitzarà segons la Norma NLT-174/72. 
 
Adhesivitat 
 
L'adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, només quan ho digui l'Enginyer 
Encarregat. S'estimarà que l'adhesivitat és suficient quan el percentatge ponderal de 
l'àrid totalment embolicat, després de l'assaig d'immersió en aigua, segons la Norma 
NLT-166/73, sigui superior al noranta-cinc per cent (95%). Si l'adhesivitat no és suficient, 
no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat ho autoritzi, estipulant les 
condicions de la seva utilització, l'addició d'activants o el recobriment previ dels àrids 
amb un lligant bituminós de baixa viscositat. 
 
Dosificació dels materials 
 
La dosificació dels materials i els tipus de lligants a utilitzar seran els definits per 
l'Enginyer Encarregat, que podrà modificar allò establert al Plec, quan les circumstàncies 
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de l'Obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista de les proves i assaigs 
realitzats. 
 
Llevat justificació contrària, per a tractaments simples superficials la dosificació estarà 
compresa entre els límits que s'assenyalen a la Taula 2. Anàlogament, per als dobles 
tractaments superficials la dosificació estarà compresa entre els límits que s'assenyalen 
a la Taula 3. 
 
 TAULA 2  
 
 TRACTAMENTS SUPERFICIALS SIMPLES AMB ÀRIDS 
 DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL 
 

 
 ÀRID LLIGANT RESIDUAL kg/m2 

 
Tipus L/m2. B 150/200 RC 4 RC 3 RC 2 

 RC5 MC 4 MC 3 MC 2 

 MC 5 AQ 54 AQ 46 AQ 38 

 EAR 2 EAR 2 EAR 1 

 ECR 2 ECR 2 ECR 1 
 

A 25/13 17-19 1,7-2,1 1,7-2,1 

A 20/10 12-14 1,3-1,8 1,3-1,8 

A 13/7 8-10 0,9-1,3 0,9-1,3 

A 10/5 6-8 0,7-1,1 0,7-1,1    

A  6/3 5-7 0,6-0,9    

A  5/2 0,5-0,75   
 

 
 TAULA 3 
 
 DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB ÀRIDS 
 DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL 
 

 
 ÀRID LLIGANT RESIDUAL 

 
 TIPUS L/m2 TIPUS kg/m2 

 
1a. Aplicació A25/13 17-19 B 150/200 1,7-2,1 
 RC5 MC5 
 RC4 MC4 
2a. Aplicació A13/7 8-10 RC3 MC3 1,0-1,5 
 AQ54 AQ46 
 EAR2 ECR2 
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 B 150/200 
 RC5 MC5 
1a. Aplicació A20/10 12-14 RC4 MC4 1,3-1,8 
 AQ54 
 EAR2 ECR2 
 RC3 MC3 
 RC2 MC2 
2a. Aplicació A10/5 6-8 AQ46 AQ38 0,8-1,3 
 EAR2 EAR1 
 ECR2 ECR1 

 

Les anteriors dosificacions hauran de ser considerades en relació a les condicions 
d'obra. L'elecció de dotacions i del tipus de lligant, que cal emprar en cada cas, s'haurà 
tingut en compte en aquestes condicions i després d'haver realitzat a l'obra uns trams de 
prova, en els que s'haurà estudiat el tipus i dotació de lligant, en funció de la seva 
viscositat, de l'estat i característiques de la superfície a tractar, del clima, del trànsit, de 
l'àrid emprat i d'altres factors a considerar en cada cas. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
Equip per a l'aplicació del lligant 
 
Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant 
especificada a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una 
uniformitat transversal suficient, permetent la recirculació al buit del lligant. 
 
L'equip contindrà un velocímetre, calibrat en metres per segon (m/s), directament visible 
pel conductor, per tal de poder mantenir una velocitat constant, necessària per 
aconseguir una dotació longitudinal uniforme. 
Per a punts inaccessibles a l'equip, així com retocs que calgui fer a la calçada, s'utilitzarà 
una caldera regadora portàtil, proveïda d'una llança de mà. Si cal escalfar el lligant, 
l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per a cremador de combustible 
líquid. 
 
A ambdós casos la bomba d'impulsió del lligant haurà d'accionar-se per motor i estar 
equipada amb un indicador de pressió calibrat en quilograms-força per centímetre 
quadrat (kgf/cm2). L'equip contindrà, també, un termòmetre pel lligant, calibrat en graus 
centígrads (°C), l'element sensible del qual no podrà estar situat pròxim d'un element 
calefactor. 
 
Equip per a l'estesa de l'àrid 
 
S'utilitzaran estenedores mecàniques incorporades a un camió, o autopropulsades. 
 
Equip de piconat 
S'utilitzaran preferentment compactadors de pneumàtics, de pes superior a cinc tones (5 
T). Si s'utilitzen de llanta metàl⋅lica, caldrà garantir que no produeixi la trituració dels 
àrids. Els compactadors contindran dispositius per mantenir els corrons nets durant la 
compactació.
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3.  EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1.  CONDICIONS GENERALS 
Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de 
determinació, improbable utilització o per canvis en l'execució de les Obres, es 
realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona construcció i les indicacions de 
l'Enginyer Encarregat. 
 

3.2. REPLANTEIG 
El replanteig o comprovació general del Projecte es farà deixant sobre el terreny senyals 
de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb ells la situació 
en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. El Contractista està obligat a 
la recepció dels senyals establerts. 
 
L'Enginyer Encarregat podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs 
parcials com cregui convenient perquè les Obres es realitzin d'acord al Projecte i a les 
modificacions d'aquest aprovades. 
 
Les operacions de replanteig es faran en presència de l'Enginyer Encarregat i el 
Contractista o persona en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet. 
 

3.3. NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY 
Definició 
La neteja i desbrossada consisteix en netejar les zones que corresponen d'arbres, fusta 
caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, brossa, o qualsevol altre material inservible o 
perjudicial, i inclou l'extracció de soques, arrels, etc., com també el condicionament i 
transport de tot el material esmentat. També inclou la retirada i emmagatzematge 
d'aquelles estructures que obstaculitzin, molestin o obstrueixin de qualsevol manera les 
operacions de construcció. 
 
Execució de les obres 
Les operacions d'esclariment i desbrossada s'ajustaran a l'àrea d'ocupació de la sèquia 
i, fora d'aquesta, només en els llocs on ordeni l'Enginyer Encarregat. 
 
Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o 
terraplenada de qualsevol classe. 
 
Els arbres que l'Enginyer Encarregat designi i marqui, es conservaran intactes. Per 
disminuir els danys als arbres marcats, els que han d'anar a terra ho faran caient cap al 
centre de la zona objecte de la neteja. Quan calgui evitar danys a altres arbres, al trànsit 
o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la brancada i tronc 
progressivament. 
 
En els rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de la solera. 
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Del terreny natural sobre el qual ha d'assentar-se l'Obra, s'eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), de tal forma que no en quedi 
cap a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural de 
la rasa. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats; després 
es tallaran a trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg de 
la traça, separats dels pilots que hagin de ser cremats o llençats. La longitud dels 
trossos de fusta no serà inferior a tres metres (3 m) si ho permet el tronc. 

 
Tots els subproductes forestals, llevat de la llenya de valor comercial, seran cremats. La 
crema del material es farà d'acord amb les disposicions legals vigents en la matèria. 
 
Les piles que hagin de ser cremades es col⋅locaran al centre o molt a prop de la zona 
objecte de neteja, o en espais oberts, procurant no originar danys a altres arbres o 
vegetació propers. 
 
L'Enginyer Encarregat podrà aturar els treballs de cremada per mal temps o per 
qualsevol raó que comporti perill. 
 

3.4. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Definició 
 
Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per excavar, extreure, 
evacuar i anivellar els materials en les rases i pous de totes les obres de fàbrica i 
canonades definides en els documents contractuals, així com en el replè dels espais 
previstos d'acord amb els Plànols, Plec de Condicions i ordres de l'Enginyer Encarregat. 
En aquests treballs estan inclosos els esgotaments, desguassos provisionals, les 
estrebades i els apuntalaments, tot això amb els materials auxiliars que corresponguin i 
la seva extracció per poder fer el replè corresponent. 
 
Excavació 
 
Rases en general 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'emplaçament de la 
canonada en els trams en que la seva cota ha de ser inferior a la del terreny. S'inclouen 
també sota aquesta denominació les caixes de drenatge, la secció transversal de les 
quals no quedi unida a la d'altres excavacions i tingui una amplada en la seva part 
inferior de menys de tres metres (3 m). 
 
Comprèn l'excavació del sòl, l'extracció dels productes i el seu dipòsit en les zones 
assenyalades per a aquest fi, o la seva càrrega i transport a un altre lloc d'utilització o 
d'abocament, si són sobrers. 
 
Les dimensions, talussos, rasants i alineacions s'ajustaran exactament a les 
determinades en les dades de Projecte o de replanteig. Aquests documents o, en el seu 
cas, la Direcció de les Obres, determinaran també els trams en que s'ha d'utilitzar 
apuntalament, per a no obstaculitzar el muntatge de la canonada. No obstant, el 
Contractista tindrà l'obligació de preveure les estrebades on les cregui necessàries, 
essent de la seva total responsabilitat qualsevol tipus d'accident derivat d'aquest motiu. 
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Es podrà utilitzar qualsevol tipus d'equip mecànic per a l'obertura de les rases, així com 
per a l'elevació, càrrega i transport dels productes, amb aprovació prèvia per la Direcció 
de les Obres. 
 
Drenatges 
 
Quan aparegui aigua procedent de la superfície o del subsòl en l'excavació, s'utilitzaran 
els mitjans o instal⋅lacions auxiliars necessaris per poder evacuar-la o impedir la seva 
entrada a les rases. 
 
Utilització del material de l'excavació 
 
El material excavat serà utilitzat en replens, sempre i quan acompleixi les condicions 
imposades per a aquest fi. 
 
L'excés de material excavat es col⋅locarà de forma que no obstrueixi la bona marxa de 
les Obres ni faci perillar l'estructura de les fàbriques, total o parcialment acabades. 
 

3.5. TERRAPLENATS 
Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 
petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 
autoritzats inclou, a més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
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- Transport al lloc d'utilització. 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del 
PG 3. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 
50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en 
terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

  -  El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

  -  El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

  -  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, 
les següents condicions: 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
• La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 

0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 
UNE. 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
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3.6. EXCAVACIÓ EN DESMUNT 
Definició 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’explanació, inclosa l'excavació per a la formació de la capa de material 
d'impermeabilització. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 - L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d’explanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 
localitzades o no. 

 - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 
d'emprament o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 
s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials 
en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per a 
l'Enginyer Director. 

 - La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses de llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 - L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 - Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 - Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en 
desmunt. 

 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça o franja d'ocupació de les obres i enretirada la terra vegetal 
necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ 
compliment dels següents requisits: 

 - S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si 
s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d’explanació. En 
particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà 
impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

 - S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen 
relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries 
per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
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Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats materials, 
o per altres raons, podrà modificar els talussos definits i sense modificació del preu 
d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 
peu de la zona a eixamplar. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb el pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es 
realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

 - S'admetrà una diferència màxima de deu (10) centímetres entre cotes extremes 
de l’explanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. 

 - En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions 
en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de 
deu (10) centímetres en més o menys. 

 - En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys 
per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys 
per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 

 Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 

Esllavissaments 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels 
perfils teòrics definits en els plànols. 
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La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega 
de les barrinades. 

Pretall 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el 
Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor 
acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El 
pretall consisteix en executar una pantalla de taladres paral·lels coincident amb el talús 
projectat, suficientment propers entre sí (cinquanta (50) centímetres), per a què, 
carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el 
talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte 
el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement 
al Director d'Obra. 

En el cas que es presenti la necessitat d'utilitzar el pretall es considerarà inclòs en el 
preu unitari d'excavació en desmunt. 

3.7. ENDERROCS 
L'enderroc de les construccions que sigui necessari fer desaparèixer per dur a terme 
l'execució de l'Obra i que inclou també la retirada dels materials d'enderroc, es farà amb 
els mitjans auxiliars adequats autoritzats per l'Enginyer Encarregat. 

Serà d'aplicació el "Plec de Condicions de l'Edificació" del Centre Experimental 
d'Arquitectura, essent el Facultatiu titulat de l'adjudicatari el responsable dels possibles 
danys o perjudicis ocasionats a l'Obra. 

Els materials d'enderroc utilitzables (els indicats per l'Enginyer Encarregat) quedaran a 
disposició de la Propietat. 
 
Es prendran les precaucions precises per assolir una execució segura i per evitar danys 
d'acord amb el que disposi l'Enginyer Encarregat que designarà i marcarà els elements 
a conservar. 
 
Els treballs es faran de manera que ocasionin les molèsties mínimes als residents i per 
això els productes d'enderroc es retiraran a l'abocador tot just s'hagin produït. Els que es 
vagin a utilitzar a l'Obra es netejaran i transportaran als llocs indicats per l'Enginyer 
Encarregat. 

3.8.  REPLENS LOCALITZATS 
Entenem per replens localitzats la formació de la llera de suport dels tubs, segons la 
descripció del Plànols, compactats per garantir un comportament estructural correcte del 
tub enterrat. 
 
La preparació del fons de la rasa requerirà de les operacions següents: rectificació del 
perfil longitudinal, retall de les parts sortints que s'acusin tant en planta com alçat i 
execució de la base corresponent, amb les dimensions marcades en els plànols, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (± 5 cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més o menys deu (± 10 cm) en 
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el cas de que es tractés de roca. Aquestes toleràncies són d'aplicació tant en el cas de 
l'amplada de les rases com en el cas de la fondària de les mateixes respecte al que es 
defineix als perfils longitudinals del projecte. 

Després del refinament i anivellació de la base de la rasa es prepara la llera just abans 
de la col·locació del tub amb un gruix de cinquanta (50 cm), havent-se de modelar 
perquè el tub a col·locar encaixi perfectament. 
 
S'utilitzarà grava lliure de terrossos d'argila amb un grau d'humitat adient per a la 
compactació. La llera es compactarà fins a un noranta per cent (90%) de la densitat de 
l'assaig del Pròctor Modificat. 
 
Es demana l'absència d'aigua durant l'execució i, per tant, el drenatge previ de la rasa si 
n'hi hagués. 
 

Les capes seran horitzontals i suficientment primes com per assegurar la compactació 
exigida amb els mitjans auxiliars disponibles. S'evitarà en tot moment la contaminació 
del replè per materials estranys o per circulació d'aigua, per a la qual cosa s'haurà de 
recobrir, en el temps mínim i una vegada executat, amb una capa de material 
seleccionat procedent de la pròpia excavació, si l'Enginyer Encarregat ho autoritza. 

Col⋅locat el tub i anivellat i, després de comprovada la junta, es reompliran els costats 
del tub amb material seleccionat. S'acceptarà en aquesta zona una densitat del noranta 
per cent (90%) de la de l'assaig del Pròctor Modificat. A continuació hom taparà el tub 
fins l’alçada representada als plànols, segons les condicions definides en el replè amb 
material seleccionat. 
 
Replè de material seleccionat 
 
Es realitzarà a continuació de la llera de graveta sense solució de continuïtat espacial i 
temporal, executant en capes de trenta centímetres (30 cm) i fins assolir les dimensions 
que es poden observar als Plànols. S'exigirà una densitat igual o superior al noranta per 
cent (90%) del Pròctor Modificat, llevat d'allò indicat per als estats del tub. 
 
El material utilitzat no contindrà elements superiors als dos centímetres i mig (2,5 cm) de 
diàmetre. 
 
Replè 
S'executarà fins assolir la cota descrita als Plànols. S'utilitzarà material adequat 
procedent de la pròpia excavació, si l'Enginyer Encarregat dóna la seva aprovació, o 
d'aportació en cas contrari, en capes de vint-i-cinc centímetres (25 cm) fins assolir la 
densitat que es requereix en cada cas, que com a mínim serà del noranta per cent 
(90%) del Pròctor Modificat. 
 
El material utilitzat no contindrà elements superiors als vint centímetres (20 cm) de 
diàmetre. 
 
Es podrà retardar un màxim de cinc (5) dies des de l'acabament del replè seleccionat del 
punt anterior, sempre que ho autoritzi l'Enginyer Encarregat. 
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3.9. DRENATGE DE RASES 
Inclou totes les operacions necessàries perquè les aigües aparegudes durant l'execució 
de l'Obra i no evacuables per gravetat, ho siguin de la manera i condicions adients fins a 
desguassar en una llera natural amb capacitat suficient pel cabal aportat. 
El Contractista proposarà a l'Enginyer Encarregat la solució que consideri adient. Per a 
rases estrebades més de tres metres (3 m) de profunditat i alt nivell freàtic s'aconsella la 
utilització de "Well-Points" per evitar el sifonament. 
 

3.10. ESTREBADES 
Són per definició les obres provisionals de sosteniment de rases o pous que permeten 
continuar l'obra realitzada mitjançant plafons d'acer combinables. 
 
L'estrebada es farà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòls 
travessats. 
 
Únicament es contempla la utilització d'estrebades amb sistema combinable de plafons 
d'acer arriostrats de dos metres i quaranta centímetres (2,40 m) i un metre i trenta 
centímetres (1,30 m) d'alt per tres i mig o quatre metres (3,5 ó 4,0 m) de llarg. Precedirà 
a l'excavació en una longitud suficient perquè no es vegi obstaculitzada la col⋅locació del 
tub i no es retirarà fins a l'acabament del tram i sempre amb l'autorització prèvia de 
l'Enginyer Encarregat. 
 
El Contractista podrà proposar la utilització de qualsevol altre procediment sempre que 
justifiqui que s'assoleixen els mateixos nivells de seguretat i rendiment, que només 
l'Enginyer Encarregat podrà autoritzar per escrit. 
 

3.11. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ CORRUGAT 
Definició 

Fa referència aquest article a la col·locació de les canonades de polietilè corrugat. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: en barres de 6m. 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra impactes.  

Col·locació dels tubs i junts 

Serà d’aplicació les instruccions indicades pel fabricant. 

Proves 

Les proves d’estanqueitat de la canonada es faran d’acord al mètode “W” segons la 
norma UNE EN 1610. 

3.12. FABRICACIÓ I TRANSPORT DE FORMIGONS 
Fabricació del formigó 
 
Les condicions exigides en la “Instrucció de Formigó Estructural” EHE i del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU, PG-4. 
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Transport i posta en obra del formigó 
 
Es regirà pels articles 16, 17, 18 i 19 de la Instrucció EHE i pels 610.7; 610.8; 610.9; 
610.10; i 610.11 del Plec PG-4. 
 
Curat, desencofrat, descintrat i desemmotllat del formigó 
 
Es farà segons els articles 20 i 21 de la Instrucció EHE. 
 
Assaigs 
 
El control de qualitat es farà d'acord amb allò establert en la Instrucció EHE. Els nivells, 
d'acord amb el previst en la Instrucció esmentada, seran els denominats de tipus normal 
tant pel formigó com per a l'acer. 
 

3.13.  FABRICACIÓ DE MORTERS I BEURADES DE CIMENT 
Morters de Ciment 
 
Fabricació 
 
La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà 
sobre un pis impermeable. 
 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, 
una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a 
l'obra. 
 
Només es fabricarà el morter precís per a l'ús immediat, rebutjant-se tot aquell que hagi 
començat a endurir i el que no hagi estat utilitzat dins dels quaranta-cinc minuts (45 min.) 
que segueixin al seu amassat. 
 
Limitacions d'utilització 
 
Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que difereixin 
d'ell en l'espècie de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una 
capa intermèdia molt compacta de morter fabricada amb qualsevol dels dos ciments, bé 
esperant que el morter o formigó primerament fabricat estigui sec, o bé 
impermeabilitzant superficialment el morter més recent. 
 
Beurades de Ciment 
 
Execució 
 
La pasterada es farà mecànicament. La beurada no tindrà grumolls ni bombolles d'aire, i 
per evitar-los s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
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3.14. ENCOFRATS 
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la Instrucció pel Projecte i 
l'Execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat EHE i les altres vigents. 
 

S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques especials d'encofrat, la utilització i resultats 
dels quals siguin sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia d'aquells 
altres productes que es proposin i que, per la seva novetat, manquin de garantia a judici 
de l'Enginyer Encarregat. Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats 
tindran la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del 
formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de 
compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en el formigó, ni durant la 
seva posta en obra, ni durant el seu període d'enduriment, com tampoc moviments 
locals superiors a cinc mil·límetres (5 mm) en els encofrats. 

 
Els enllaços dels diferents elements o panys dels motlles seran sòlids i senzills, de 
manera que el seu muntatge es verifiqui amb facilitat i sense requerir cops ni estirades. 
 

Els motlles ja utilitzats que hagin de servir per a unitats repetides seran acuradament 
rectificats i netejats. El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades, col·locant angulars metàl·lics en les 
arestes exteriors de l'encofrat o utilitzant altres procediments similars en eficàcia. No es 
toleraran imperfeccions en les línies de les arestes majors de cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó emmotllades en ells no 
presentin defectes, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (5 mm). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que a ells es puguin aplicar no 
contindran substàncies perjudicials pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de 
l'aigua continguda en el formigó, i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 
obertures provisionals per facilitar aquesta feina. 
 
Les juntes entre les diverses taules permetran l'entumiment de les mateixes per a la 
humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista obtindrà de l'Enginyer 
Encarregat l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 
 
El desencofrat s'efectuarà d'acord amb el que s'indica en l'esmentada "Instrucció de 
Formigó Estructural” EHE. 
 
Per facilitar el desencofrat serà obligatòria la utilització d'un producte desencofrant 
aprovat per l'Enginyer Encarregat. 
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3.15. EXECUCIÓ D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
3.15.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Definició 

Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en 
planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
 
- Resistència: En massa HM-25, armats o armat HA-30 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonament de fonaments 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Enceps 

- Formigonament d'estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Murs 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del 
formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. La secció 
de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 

 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada als 28 dies: 
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Formigó Fest (N/mm2) 

HM-20 >= 0,9x20 

HA-25 >= 0,9x25 
 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <= 15 

Plàstica <= 25 

Tova <= 30 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 

Plàstica  3 - 5 

Tova 6 - 9 

Fluida 10 - 15 

 

Toleràncies d'execució: 

     - Consistència: 

          - Plàstica ...................................................................................................... ± 1 cm 
          - Tova........................................................................................................... ± 1 cm 
          - Fluida ......................................................................................................... ± 2 cm 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la D.F. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
 - Desviació en planta, del centre de gravetat ............................. < 2% de la dimensió 
 .......................................................................................... en la direcció considerada 
 - ..................................................................................................................... ± 50 mm 

 - Nivells: 

 - Cara superior del formigó de neteja......................................................+ 20 mm 
 ....................................................................................................................- 50 mm 
 - Cara superior del fonament...................................................................+ 20 mm 
 ....................................................................................................................- 50 mm 
 - Gruix del formigó de neteja .......................................................................- 30 mm 
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 - Dimensions en planta ..................................................................................- 20 mm 
 - Fonaments encofrats ...............................................................................+ 40 mm 

 - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

 - D <= 1 m ............................................................................................+ 80 mm 
 - 1 m < D <= 2,5 m .............................................................................+ 120 mm 
 - D > 2,5 m .........................................................................................+ 200 mm 

 - Secció transversal (D:dimensió considerada): 

 - En tots els casos....................................................................... + 5%(<= 120 mm) 

 .................................................................................................... - 5%(<= 20 mm) 

 - D <= 30 cm ..............................................................................................+ 10 mm 
 ...................................................................................................................- 8 mm 
 - 30 cm < D <= 100 cm...............................................................................+ 12 mm 
 .................................................................................................................- 10 mm 
 - 100 cm < D...............................................................................................+ 24 mm 
 .................................................................................................................- 20 mm 
 - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ............................................................................ ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ............................................................. ± 16 mm/2 m 
 
          - Cares laterals (fonaments encofrats)............................................... ± 16 mm/2 m 
 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, 
per a garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ....................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos........................................................................... ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ............................................................................................. ± 5 mm/m 
     .....................................................................................................................<= 15 mm 
     - Dimensions ................................................................................................ ± 100 mm 
     - Replanteig de les cotes................................................................................ ± 50 mm 
     - Desplom de cares laterals .................................................................................± 1% 
 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ....................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos........................................................................... ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ............................................................................................. ± 5 mm/m 
     .....................................................................................................................<= 15 mm 
     - Nivells .......................................................................................................... ± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element .............................................................. ± 30 mm 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ...................................................................................................... ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ................................................................................................ ± 4H 
     ....................................................................................................................... ± 50 mm 
     - H >= 30 m ....................................................................................................... ± 5H/3 
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     ..................................................................................................................... ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ...................................................................................................... ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ................................................................................................ ± 2H 
     ....................................................................................................................... ± 24 mm 
     - H >= 30 m ....................................................................................................... ± 4H/5 
     ....................................................................................................................... ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces........................................................................................................... ± 24 mm 

     - Junts ............................................................................................................ ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) .................................... ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm ..................................................................................................+ 10 mm 

     ..........................................................................................................................- 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm ..................................................................................+ 12 mm 

     ........................................................................................................................- 10 mm 
     - 100 cm < D ..................................................................................................+ 24 mm 
     ........................................................................................................................- 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos 
     i junts en formigó vist ................................................................................ ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements ......................................................................................... ± 10 mm 
 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 
 

3.15.2 Condicions del procés d'execució 
Condicions generals 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
de >= 5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
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No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició 
de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament 
del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 
contacte amb aigües o filtracions agressives 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 
separacions entre elles especificades en la D.T. 
 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element. 
 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el 
granulat gros parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.15.3 Armadures a emprar en el formigó armat  
Definició 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
          - Pilars 
          - Murs estructurals 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
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          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col·locació dels separadors 
          - Muntatge i col·locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la D.T. 
 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. 
 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la 
secció nominal. 
 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior 
a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles 
no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 
amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 
amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos 
previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 
36-832. 
 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no 
per soldadura. 
 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no 
ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament .............................................................>= D màxim 
 ................................................................................................... >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ....................................>= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament .......................................................... >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD ....................................................................................>= Fyk x D / 20 
          .................................................................................................................>= 15 cm 
 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD .............................................................................>= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

 

Formigó B 400 S B 500 S 

HM-25 12 15 

HA-30 10 13 

H-35 9 12 

H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 
 

 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
     ........................................................................................................................ >= 10 D 
     .......................................................................................................................>= 15cm 
     - Barres traccionades...................................................................................>= 1/3xLb 
     - Barres comprimides...................................................................................>= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
 

Valors de B: 

 

Tipus d'ancoratge Tracció Compressió 
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Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo, ganxo U  0.7(*) 1 
Barra transversal 

soldada 0.7 0.7 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas 
contrari B=1. 
Llargària de solapament.......................................................................... Ls >= axLb neta 
 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 
emplaçaments més 

pròxims 

Percentatge de barres 
cavalcades que 

treballen a tracció en 
relació a la secció total 

d’acer 

Per a barres que 
treballen a compressió 

 20   25   33   50  >50  

<= 10 D 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 1,0 

10 D 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,0 
 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa.............................. -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
     ..................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. 
 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 
l'EHE. 
 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
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Distància lliure entre barres d'armadures principals ......................................>= D màxim 
 ................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
 .........................................................................................................................>= 20 mm 
Distància entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ..................................>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa..................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ............................... <= 4 D 
 ......................................................................................................................>= D màxim 
 .........................................................................................................................>= 20 mm 
 ................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): ..............................................................At >= Max 
     (Max = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim ......................................................................... >= 15 D 
     ......................................................................................................................>= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D ......................................................................1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D ....................................................................2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim .......................................................................... >= 15 D 
     ......................................................................................................................>= 20 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 
d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-
832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 

3.16. REPOSICIÓ DE FERMS 
3.16.1 Regs d'imprimació 
Preparació de la superfície existent 
 
Es comprovarà que la superfície existent sobre la qual es faci el reg d'imprimació 
acompleix les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent, i no es trobi 
estovada per un excés d'humitat. En cas contrari, abans que l'Enginyer Encarregat pugui 
autoritzar la iniciació del reg, haurà d'ésser corregida, d'acord amb aquest Plec i el de 
Prescripcions Particulars. 
 
Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri en condicions 
acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió del lligant elegit, es netejarà 
la superfície que hagi de rebre'l, de pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser 
perjudicial, utilitzant per a això escombradores mecàniques o màquines bufadores. 
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En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es 
procurarà netejar especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, sobretot a prop 
de possibles amuntegaments d'àrid, que hauran de ser retirats, si cal, abans de 
l'escombrat, per a no entrebancar-lo i evitar la seva contaminació. 
 
Aplicació del lligant 
 
Abans que es faci l'estesa del lligant bituminós, la superfície de la capa a tractar haurà 
de regar-se lleugerament amb aigua, esperant la dotació que humitegi suficientment la 
superfície, sense saturar-la, per facilitar la penetració posterior del lligant. 

L'aplicació del lligant elegit es farà quan la superfície mantingui encara certa humitat, 
amb la dotació i a la temperatura aprovades per l'Enginyer Encarregat. L'aplicació es 
farà de manera uniforme, evitant la duplicitat de la dotació en les juntes de treball 
transversals. Per això, es col⋅locaran tires de paper, o altre material sota dels difusors, 
en aquelles zones de la superfície on comenci i s'interrompi el treball, amb l'objecte de 
que la regada pugui iniciar-se o acabar-se sobre d'ells, i els difusors funcionin amb 
normalitat sobre la zona a tractar. 

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa 
entre vint i cent segons Saybolt Furol (20-100 sSF). 

 
Quan la correcta execució de la regada ho requereixi, l'Enginyer Encarregat podrà dividir 
la dotació prevista per a la seva aplicació en dues (2) vegades. 
 
Quan, per les condicions de l'obra, calgui fer la regada d'imprimació per franges, es 
procurarà que l'extensió del lligant bituminós es sobreposi, lleugerament, en les diverses 
bandes. 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris tals 
com vorades, tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats. 
 
Estesa de l'àrid 
 
Quan es cregui necessària l'aplicació de l'àrid de cobertura, la seva extensió es farà de 
manera uniforme, amb la dotació prevista per l'Enginyer Encarregat de les Obres. 
 
La distribució de l'àrid per mitjans mecànics es farà de manera que eviti el contacte de 
les rodes amb el lligant sense cobrir. 
 
Quan l'estesa de l'àrid s'hagi de fer sobre una franja impresa, sense que ho hagi estat la 
franja adjacent, l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense cobrir una banda d'uns vint 
centímetres (20 cm) de la zona tractada, prop de la superfície que encara no ho estigui, 
amb intenció de que es pugui aconseguir en l'aplicació del lligant, el lleuger cavalcament 
esmentat en l'apartat anterior. 
 
Limitacions de l'execució 
 
El reg d'imprimació s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la 
superfície siguin superiors als deu graus centígrads (10°C), i no existeixi previsió 
raonada de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental té 
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tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus centígrads (5°C) la temperatura límit 
inferior per poder executar la fabricació i estesa de la mescla. 

 

Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'imprimació amb 
l'estesa de les capes bituminoses posteriors, que no s'ha de retardar fins el punt de que 
el reg d'imprimació perdi la seva efectivitat com element d'unió amb aquelles. 

 
Quan sigui necessari que circuli el trànsit sobre la capa imprimida i per això s'hagi fet 
l'estesa de l'àrid de cobertura, es prohibirà l'acció de tot tipus de trànsit, al menys durant 
les quatre hores (4 h) següents a l'estesa de l'àrid i preferentment, durant les vint-i-
quatre hores (24 h) que segueixin a l'aplicació del lligant, termini que defineix el seu 
període d'absorció.  La velocitat dels vehicles ha de reduir-se a trenta quilòmetres per 
hora (30 km/h). 
 

3.16.2 Regs d'adherència 
 
Preparació de la superfície existent 
 
Es comprovarà que la superfície existent sobre la qual es faci el reg d'adherència 
acompleix les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent. En cas 
contrari, abans que l'Enginyer Encarregat pugui autoritzar la iniciació del reg, haurà 
d'ésser corregida, d'acord amb aquest Plec i el de Prescripcions Particulars. 
 
Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri en condicions 
acceptables, immediatament abans de procedir a l'estesa   del lligant elegit, es netejarà 
la superfície que hagi de rebre'l, de pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser 
perjudicial, utilitzant per a això escombradores mecàniques o màquines bufadores. 
 
En els llocs innaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es 
procurarà netejar especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, sobretot a prop 
de possibles amuntegaments d'àrid, que hauran de ser retirats, si cal, abans de 
l'escombrat, per a no entrebancar-lo i evitar la seva contaminació. 
 
Si el reg es vol aplicar sobre un paviment bituminós antic, s'eliminaran els excessos de 
betum existents a la superfície del mateix, en forma de taques negres localitzades. 
 
 
Aplicació del lligant 
 
L'aplicació del lligant elegit es farà amb la dotació i a la temperatura aprovades per 
l'Enginyer Encarregat, de manera uniforme, evitant la duplicitat de la dotació en les 
juntes de treball transversals. Per això, es col·locaran tires de paper, o altre material sota 
dels difusors, en aquelles zones de la superfície on comenci i s'interrompi el treball, amb 
objecte de que la regada pugui iniciar-se o acabar-se sobre d'ells, i els difusors funcionin 
amb normalitat sobre la zona a tractar. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa 
entre vint i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 SSF). 
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Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris tals 
com vorades, tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats. 
 
Limitacions de l'execució 
 
El reg d'adherència s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la 
superfície siguin superiors als deu graus centígrads (10°C), i no existeixi previsió 
raonada de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental té 
tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus centígrads (5°C) la temperatura límit 
inferior per poder aplicar el reg. 
Sobre la capa recent tractada es prohibirà el pas de tot tipus de trànsit fins que s'hagi 
acabat el curat de quitrà o del betum fluidificat, o el trencament de l'emulsió. 
 
Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'adherència amb 
l'estesa   de la capa posterior, estesa que es regularà de manera que el lligant hagi curat 
o trencat pràcticament, però sense que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat 
com element d'unió amb aquella. 
 
3. Mescles bituminoses en calent 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
 
La posta en obra de la mescla no haurà d'iniciar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la 
seva corresponent fórmula de treball. 
 
L'anomenada fórmula senyalarà exactament: 
 
- La granulometria dels àrids combinats pels tamissos UNE següents:  
 40, 25, 20, 12.5, 10, 5, 0.63, 0.32, 0.16, 0.80 
- El tant per cent (%), en pes total de la mescla, de lligant bituminós a utilitzar. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla al descarregar els camions de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al estendre's. 
- La temperatura mínima de compactació. 
 
Totes aquestes temperatures estaran directament relacionades amb el tipus de betum 
utilitzat. 
Com factors secundaris es podran senyalar: distància de transport, clima, etc. 
 
El contingut de lligant de les mescles obertes, tipus A, s'haurà de fixar a la vista dels 
materials a utilitzar,  basant-se principalment en l'experiència obtinguda en casos 
anàlegs, en la superfície específica de l'àrid o mitjançant dels assaigs de l'equivalent 
centrífug del kerosé (NLT-169/72). 
El contingut del lligant de les mescles denses, semidenses i grosses, tipus D, S i G, es 
dosificarà si no hi ha justificació contrària, seguint el mètode del quadre i la Norma NLT-
159/75, segons l'article 542.5 del PG-3. 
 
Fabricació de la mescla 
Preparació dels àrids 
Els àrids es subministraran fraccionats. El número de fraccions haurà d’ésser tal, que 
sigui possible, amb la instal·lació que s'utilitzi, complir les toleràncies exigides en la 
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granulometria de la mescla. Cada fracció serà suficientment homogènia, i tindrà que 
poder-se acoblar i manejar sense perill de segregació, si s'observen les precaucions que 
es detallen a continuació. 
 

Cada fracció d'àrid s'amuntegarà separadament de les altres particions estanques i 
resistents per a evitar intercomunicacions. Si els amuntegaments es disposan sobre el 
terreny natural, no s'utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos.  
Els amuntegaments es construiran per capes de gros no superior a un metre i mig (1,5 
m), i no per munts cònics. Les càrregues de material es col.locaran adjacents, prenent 
les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 

 
L'Enginyer Encarregat fixarà el volum mínim d'amuntegaments  exigibles, d'acord amb 
les característiques de l'obra i el volum de mescles a fabricar. 
 
Les càrregues dels sitges en fred es realitzarà de manera que aquests estiguin sempre 
plens entre el cinquanta per cent (50%) i el cent per cent (100%) de la seva capacitat, 
sense sobreeixir. En les operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries 
per a evitar segregacions o contaminacions. 
 
Les obertures de les sortides dels sitges en fred s'ajustaran de tal manera que els sitges 
en calent mantinguin el seu nivell per sobre del mínim de calibrat, sense sobreeixir. 
 
Els àrids s'escalfaran abans de la mescla amb el lligant bituminós. L'assecador es 
regularà de manera tal que la combustió sigui completa, (indicat per l'absència de fum 
negre en la xemeneia). Si la pols recollida als col·lectors es adequat com filer, pot 
introduir-se en la mescla; en cas contrari deurà eliminar-me. 

 

S'haurà de comprovar que la unitat classificadora en calent proporcioni als sitges en 
calent àrids homogenis; i , en cas contrari, es prendran les mesures oportunes per 
corregir la heterogeneïtat. Els sitges en calent hauran de mantenir-se per sobre del seu 
nivell mínim de calibrat sense sobreeixir. 

 
Preparació de la mescla 
 
Els àrids preparats com s'ha indicat anteriorment, i eventualment el filler sec, es pesaran 
i mesuraran exactament i es transportaran al mesclador en les proporcions 
determinades a la fórmula de treball. 
 
Si la instal·lació de fabricació de la mescla es de tipus continu, s'introduirà al mesclador, 
al mateix temps, la quantitat de lligant necessària, mantenint la comporta de sortida a 
l'altura que proporciona el temps teòric de mescla especificat. La tolva de descàrrega 
s'obrirà intermitentment, per evitar segregacions en la caiguda de la mescla al camió. 
 
Si la instal·lació es de tipus discontinu, després d'haver introduït al mesclador els àrids i 
el filler, s'afegirà automàticament el material bituminós calculat per cada pasterada i es 
continuarà l'operació de mescla durant el temps especificat. 
 
En cap cas s'introduirà en el mesclador l'àrid calent a una temperatura superior en 
quinze graus centígrads (15°C) a la temperatura del lligant. 
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En mescladors d'eixos bessons, el volum dels àrids, del filler i del lligant no serà tan gran 
que sobrepassi els extrems de les pales, quan aquestes es trobin en posició vertical. 
 
Es rebutjarà totes les mescles heterogènies, carbonitzades o sobrecalentades, les 
mescles amb escuma, o les que presenten indicis de humitat. En aquest últim cas, es 
retiraran els àrids dels corresponents sitges en calent.  També es refusaran aquelles en 
les quals l'envoltant no sigui perfecte. 
En el cas de que s'utilitzin procediments de fabricació especials, l'Administració 
subministrarà al Contractista les normes i especificacions corresponents. 
 
Transport de la mescla 
 
La mescla es transportarà al lloc d'ocupació de manera que, en el moment de 
descarregar aquesta en l'estenedora, la seva temperatura no sigui inferior a 
l'especificada. Es rebutjaran aquells camions quines càrregues hagin resultat 
excessivament mullades per la pluja, o que la temperatura dels mateixos no arribi a 
l'indicada anteriorment, o aquells que haurien d'haver sigut rebutjats a la sortida de la 
instal·lació de fabricació. 
 
Preparació de la superfície existent 
 
Si l'estesa de la mescla requereix prèvia execució de regs d'imprimació o d'adherència, 
aquests es realitzaran d'acord amb els capítols corresponents del present Plec. 
 
Es comprovarà que ha passat el termini de curat d'aquests regs, no havent de deixar 
vestigis de fluidificant o aigua en la superfície. Així mateix, si ha passat molt de temps 
des de l'aplicació dels regs, es comprovarà que la capacitat d'unió d'aquests amb la 
mescla no es trobi perjudicialment disminuïda. En aquest cas contrari, l'Enginyer 
Encarregat podrà ordenar  l'execució d'un reg addicional d'adherència. 
 
Estesa de la mescla 
 
La estenedora es regularà de manera que la superfície de la capa estesa quedi llisa i 
amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la secció transversal, rasant i perfils  
indicats en els corresponents Plànols, amb les toleràncies establertes en aquestes 
Prescripcions. En cap cas l'esmentat gruix serà inferior a un cop i mig (1,5) al tamany 
màxim de l'àrid o superior al triple (3) del mateix o a deu centímetres (10 cm). 
 

A menys que s'ordeni una altra cosa, la col·locació començarà seguint l'eix de les zones 
a pavimentar amb secció abombada; o en el costat superior de les seccions amb 
pendent en un únic sentit. La mescla es col.locarà en rases que tinguin una amplada 
mínima de tres metres (3 m). 

Després d'haver estès i compactat la primera rasa, s'estendrà la segona i següents i 
s'ampliarà la compactació perquè inclogui quinze centímetres (15 cm) de la primera 
rasa. Les rases successives es col.locaran mentre la vorada  adjacent de la rasa 
continua es trobi encara calenta i en condicions de ser compactada fàcilment. De no ser 
així s'executarà un entroncament longitudinal. 
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La col·locació de la mescla es realitzarà amb la major continuïtat possible. Es 
comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre a la tolva de 
l'estenedora, i sota aquesta, no baixi de la prescrita. Després de l'estenedora tindrà que 
col.locar-se suficient número d'obrers especialitzats, afegint mescla calenta i rastrejant-
la, segons es necessiti, amb la idea d'obtenir una capa que, un cop compactada, s'ajusti 
del tot a les condicions imposades en aquestes Prescripcions.  
 
En el lloc on no sigui factible la utilització de màquines estenedores, la mescla es podrà 
estendre a mà. La mescla es descarregarà fora de la zona que es vagi a pavimentar i es 
distribuiran en els llocs corresponents, mitjançant pales i rascles   calentes, en una capa 
uniforme de poca consistència i de gruix tal, que un cop compactada, s'ajusti als Plànols 
corresponents, amb les toleràncies establertes. Els encarregats de rasclar  no podran 
estar sobre la mescla calenta si no van provistos de calçat especial. 
 
Compactació de la mescla 
 
La compactació inicial començarà tan aviat com s'observi que la temperatura de la 
mescla estesa és tal, que pugui suportar la càrrega a la qual se la sotmeti, sense que es 
produeixin desplaçaments no desitjats. 
 
Un cop compactades les juntes transversals, les juntes longitudinals i la vorera exterior, 
s'iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges, i es continuarà fins 
a la vorera més alta del paviment, dissimulant-se els elements de compactació en les 
passades successives, que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. Els rodets 
portaran, si no hi ha indicació en contra per part de l'Enginyer Encarregat, la seva roda 
matriu al costat més proper a l'estenedora; els seus canvis de direcció es faran sobre 
mescles ja apisonades i els canvis de sentit es faran amb suavitat. 
Les capes esteses es sotmetran després d'una compactació secundària, mentre  la 
mescla es mantingui calenta i en condicions de ser compactada, de forma que s'abasti la 
densitat especificada. Aquesta compactació secundària anirà seguida d'una 
compactació final, que   esborri les petjades compactadores. En els llocs inaccessibles 
pels equips de compactació mecànica, la compactació es farà mitjançant picons de mà, 
adequats pel treball que es pretengui realitzar. 
La compactació serà continua durant tota la jornada de treball, i es completarà amb el 
treball manual necessari per a la correcció de totes les irregularitats que es puguin 
presentar en el paviment. Es vigilarà que els elements de compactació estiguin sempre 
nets i, si és precís, humids. 
 
Les operacions de compactació seran definides per l'Enginyer Encarregat, a la vista de 
les circumstàncies que es donin realment. 
 
La densitat a obtenir serà, com mínim, el noranta cinc per cent (95%) de l'oferida 
aplicant a la fórmula de treball la compactació prevista en el mètode Marshall o Hubbard 
Field utilitzat; o en el seu cas, la que indiqui l'Enginyer Encarregat, degudament 
justificada. 
 
Els forats residuals de la mescla, i la proporció dels forats d'àrid farcits de lligant, estaran 
compresos entre els límits especificats. 
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Proves inicials 
 
Al iniciar-se els treballs, el Contractista de les obres construirà una secció d'assaig d'uns 
quaranta metres (40 m) de longitud i tres metres (3 m) d'amplada  mínima, d'acord amb 
les condicions establertes anteriorment. 
 
Es prendran mostres del paviment acabat, tan aviat com es refredi suficientment i 
s'assajarà per a determinar la seva conformitat amb les condicions especificades 
d'estabilitat, densitat, granulometria, contingut de lligant, i altres requisits. En el cas de 
que els assaigs  indiquessin que el paviment no s'ajusta a aquestes condicions, tindran 
que fer-se immediatament les necessàries correccions en la instal·lació de fabricació i 
sistemes d'estesa i compactació i, si fos necessari, es modificarà la fórmula de treball. 
 
Juntes transversals i longitudinals 
 
Totes les juntes presentaran la mateixa textura, densitat, i acabat que la resta de la 
capa. Les juntes entre paviments nous i vells, o entre treballs realitzats en dies 
successius, s'hauran de vigilar especialment, amb l'objecte d'assegurar la seva perfecta 
adherència. Totes les superfícies de contacte es regaran amb lligant d'adherència, 
abans de col·locar la nova mescla, deixant-lo curar suficientment. 
 
Salvat el cas en que s'utilitzin juntes especials, el voral de la capa escampada amb 
anterioritat es tallarà verticalment, al objecte de deixar al descobert una superfície, plana 
i vertical en tot el seu gruix que es pintarà com s'ha indicat en el pàrraf anterior. La nova 
mescla es rasclarà contra la junta i es compactarà i allisarà amb elements adequats, 
calents, abans de permetre el pas sobre ella  de l'equip mecànic de compactació.  Les 
juntes transversals en la capa de rodadura es compactaran transversalment. 
 
Quan els vorals de les juntes longitudinals siguin irregulars, presenti forats, o estiguin 
deficientment compactes, es tallarà per deixar al descobert una superfície llisa i vertical 
en tot el gruix de la capa. On es consideri necessari, s'afegirà mescla que, després de 
rasclada i compactada amb picons  calents, es compactarà mecànicament. 
 
Es procurarà que les juntes transversals de capes superposades, quedin a un mínim de 
cinc metres (5m) una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de trenta 
centímetres (30 cm) una de l'altra. 
 
Toleràncies de la superfície acabada 
 
Preparats els claus de referència, anivellats fins el mil·límetre (mm) d'acord amb els 
Plànols, en l'eix i vorals  de perfils transversals, la distància dels quals no excedeixi de 
deu metres (10 m), es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap 
dels claus esmentats. 
 

La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 mm) en 
les capes de rodadura, o quinze mil·límetres (15 mm)  en les capes intermèdies o de 
base. 

La superfície acabada no variarà en més  de cinc mil·límetres (5 mm), en les capes de 
rodadura, o vuit mil·límetres (8 mm), en les capes intermèdies o de base, quan es 
comprovi amb un  regle de tres metres (3 m), aplicada tant paral·lela com normalment a 
l'eix de la zona pavimentada. 
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Les zones en les que les irregularitats superin les toleràncies abans esmentades, o que 
retinguin aigua sobre la superfície o en les que el gruix no assoleixi el noranta per cent 
(90%) del  previst en els Plànols, es corregiran, d'acord a lo que ordeni l'Enginyer 
Encarregat. 
 
En el cas d'obres o reforços sobre carreteres antigues, l'Enginyer  Encarregat fixarà les 
toleràncies sobre les anteriors prescripcions, tenint en comte l'estat de la carretera antiga 
i l'objecte i importància del treball executat. 
 
Limitacions de l'execució 
 
La fabricació i estesa de mescles bituminoses en calent, es faran quan la temperatura 
ambiental, a l'ombra, sigui superior a vuit graus centígrads (8° C), i no existeixi perill 
pròxim de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental tingués 
tendència a augmentar, podrà fixar-se en cinc graus centígrads (5° C)  la temperatura 
límit inferior per a poder executar la fabricació i estesa de la mescla.   
Sempre que sigui possible, ha d'evitar-se l'acció de tot tipus de trànsit sobre les capes 
tot just executades, al menys durant les vint-i-quatre hores (24 h) que segueixin al seu 
acabament. Si això no fos possible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a quaranta 
quilòmetres per hora (40 km/h). 
 
Assaigs 
 
Les característiques dels materials utilitzats, així com la qualitat de l'obra realitzada, es 
comprovaran durant l'execució fent assaigs, la freqüència i tipus dels quals són els 
assenyalats a continuació, entenent-se que les xifres que es donen són mínimes, i fan 
referència a cada una de les procedències escollides. 
 
Per cada cent tones (100 T) o fracció de la barreja bituminosa utilitzada, i una vegada al 
dia: 
 - Un (1) Assaig Granulomètric. 
 - Un (1) Assaig de Contingut de Lligant. 
 - Un (1) Assaig de Densitat. 

- Un (1) Assaig d'Estabilitat. 
 

3.17. COMPORTES 
Definició 

Es defineix com a comporta el mecanisme encarregat d’aïllar o obturar el pas d’un 
fluid. 

Característiques 

1.- Generalitats 

Les diferents parts de què consta una comporta són: 

1. Taulell: És la part mòbil de la comporta. 

2. Marc-Guia: Es la part fixa de la comporta, ancorada en el formigó. Permet que 
el taulell llisqui i s’assenti en ell per aconseguir l’estanqueïtat. 
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3. Accionament: És el mecanisme que puja i baixa el taulell. 

2.- Classificació 

Segons l’ESTANQUEÏTAT, les comportes es classificaran en: 

1. Comporta canal: Estanqueïtat en els tres costats: inferior i dos laterals. 

2. Comporta mural o de fons: Estanqueïtat en els quatre costats. 

Segons l’EMPENTA del fluid, les comportes es classificaran en: 

1. Comporta simple: Empenta en un costat. 

2. Comporta doble: Empenta en dos costats. 

Segons el MUNTATGE, les comportes es classificaran en: 

1. Comportes a favor de corrent: La pressió del fluid tanca el taulell contra el 
seient del marc-guia. 

2. Comportes en contra de corrent: La pressió del fluid separa el taulell del seient 
del marc-guia. 

Segons l’ACCIONAMENT, les comportes es classificaran en: 

A. Comportes amb accionament ascendent. 

1. Accionament manual amb volant. 

2. Accionament manual amb desmultiplicador manual. 

3. Accionament amb actuador elèctric. 

4. Accionament amb actuador hidràulic. 

5. Accionament amb actuador pneumàtic. 

B. Comportes amb accionament no ascendent. 

1. Accionament manual amb volant. 

2. Accionament manual amb desmultiplicador manual. 

3. Accionament amb actuador elèctric. 

3.- Especificacions 

L’estanqueïtat de les comportes serà preferentment goma-metall. 

L’estanqueïtat estarà garantida en els costats que determini el Director d’Obra, segons 
la funció i lloc d’utilització. 

L’accionament de les comportes serà ascendent. 

La cargoleria serà d’acer inoxidable tipus AISI-304, llevat que per les elevades 
resistències a desenvolupar sigui aconsellable l’utilitzar-lo d’acer al carboni. 
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Les característiques dels materials podran també ser expressades en els plànols. 

Les comportes s’entregaran greixades i en perfecte estat de funcionament. 

3.1.- Proteccions 

El sistema de protecció de les parts o elements d’acer inoxidable serà un granellat 
amb esferes de vidre. 

El sistema de protecció de les parts o elements d’acer al carboni A-42b podrà ser un 
galvanitzat en calent segons norma UNE 37501, o bé un tractament de pintures. 

El sistema de protecció amb un tractament de pintures serà el que es descriu en la 
taula següent segons les parts de què es tracti: 

  

  Mecanitzades Submergides Contacte intermitent aigua

    Amb Sense 

Xorrejat amb esferes de 
metall. 

(Norma Swedish Standarts) 

  Grau Sa 2 
½ 

Grau Sa 
2 ½ 

Grau Sa 2 
½ 

Vernís antioxidant Hempalin 
o similar 

50 µm    

Imprimació epoxy 
anticorrosiva curada amb 
poliamida amb un elevat 
contingut de fosfat de zinc, 
sense plom ni cromat. 

Hempadu
r o similar 
Primer 
15300 

 50 µm 50 µm 50 µm 

Pintat amb brea-epoxy 
curada amb poliamida, de 
dos components. 

 

 

 

 300 µm 300 µm 150 µm 

Pintat amb esmalt de 
poliuretà brillant de dos 
components a base 
d’isocianat alifàtic. 

 

Hempel’s 
Polyenam
el 55100 
o similar 

   50 µm 

Gruix total de la protecció  50 µm 350 µm 350 µm 250 µm 

 

 3.2.- Vis-sens-fi 

El vis-sens-fi serà d’acer inoxidable tipus AISI-304. 
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El pas del vis-sens-fi estarà en funció del desmultiplicador emprat, i aquest últim 
dependrà de la força màxima a desenvolupar i el temps màxim d’obertura. 

Les guies del vis-sens-fi seran d’acer inoxidable i separades un màxim d’un (1) metre. 

El vis-sens-fi anirà protegit amb una beina metàl·lica estanca. 

El conjunt format pel vis-sens-fi i la beina serà tal que en qualsevol moment es podrà 
determinar el percentatge d’obertura de la comporta. 

Es dotarà al vis-sens-fi d’un mecanisme de topall que impedeixi que en aplicar un 
parell de gir exessiu al volant, el vis-sens-fi es vincli, tot separant el taulell del marc-
guia i permeti la pèrdua d’aigua del recinte interior. 

3.3.- Volant 

Les comportes de dimensions inferiors a vuitanta (80) centímetres, tindran el volant 
amb un diàmetre de quaranta (40) centímetres. 

Les comportes de dimensions superiors a vuitanta (80) centímetres, tindran el volant 
amb un diàmetre de seixanta (60) centímetres. 

En totes les comportes de regulació es dotarà al volant d’una maneta perpendicular al 
seu pla per tal de permetre un moviment de gir continu en els processos d’obertura i 
tancament de la comporta. 

3.4.- Accionament 

3.4.1.- Columna 

Els accionaments es recolzaran en columnes de foneria d’uns vuitanta (80) 
centímetres d’alçada. 

Si el tipus o la ubicació de les comportes no aconsella la instal·lació de columnes, el 
Director d’Obra fixarà el tipus d’accionament a emprar. 

3.4.2.- Desmultiplicador 

L’accionament de les comportes serà manual amb desmultiplicador, a menys que 
s’especifiqui el contrari. 

La relació de desmultiplicació serà tal que, desenvolupant la força que fixi el Director 
d’Obra, el temps màxim d’obertura sigui inferior als valors que figuren en la taula 
següent: 

Dim. màx. 
(mm) 

200-
600 

600-
800 

1000-
1200 

1200-
1500 

1500-
2000 

2000-
2500 

> 
2500 

Temps 
(min) 

2.5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 

 

Aquests valors podran ser corregits pel Director d’Obra en funció de la pressió 
exercida pel fluid. 
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3.5.- Tipus 

Les comportes murals de diàmetre 300 mm seran circulars amb taulell i marc-guia de 
foneria. 

La resta de comportes seran rectangulars, segons les especificacions de cada cas, 
amb taulell i marc-guia d’acer al carboni A-42b. 

Execució 

El marc-guia s’instal·larà abans de formigonar l’estructura, de manera que una vegada 
encofrat tot junt, el formigonat es realitzi d’un sol cop i es garanteixi una perfecta unió 
entre el marc-guia i el suport de formigó. Per a tal efecte els elements hauran de ser 
muntats amb precisió i seguretat, ajustant-los i anivellant-los tantes vegades com sigui 
necessari per tal de aconseguir les toleràncies i prescripcions del fabricant. 

Quan no sigui possible realitzar l’anterior disposició, es compliran les especificacions 
assenyalades pel fabricant per aquests casos, en relació a mesures, capssetes o 
esperes d’ancoratge, etc., que es formigonaran en una segona fase encofrant 
prèviament els espais entre l’obra de fàbrica i el marc-guia, amb un formigó amb àrids 
fins i un contingut de ciment no inferior a 375 kg/m3 o bé amb un morter amb resines 
sense retracció, segons les directrius fixades pel Director d’Obra. 

És necessari assegurar una correcta unió del formigó de segona fase amb el formigó 
de primera fase, practicant, si es considera necessari, un picat fi i una posterior 
aplicació de resines epoxi. 

Quan la comporta es col·loqui amb posterioritat a la construcció de l’obra civil, es 
segellarà la junta entre parament vertical dels murs i marc-guia amb massilla elàstica. 

Les columnes d’accionament, les guies del vis-sens-fi, etc., es subjectaran a les obres 
de fàbrica mitjançant soldadures a platines d’acer embegudes en el formigó i dotades 
del conjunt de cargols adient. En cas que el Director d’Obra així ho estimi adient, 
aquests elements s’ancoraran amb tacs expansius d’alta resistència a la tracció. 

Tots els elements s’ajustaran i anivellaran després de la realització de l'obra civil. 

En l'execució de l'obra civil i per tractar-se d'elements que requereixen certa precisió, 
es tindrà molt en compte les toleràncies d'execució que fixi el fabricant de les 
comportes, els plànols i en particular, els corresponents a: 

1. Situació d'eixos. 

2. Situació de nivells. 

3. Angles d'entrada i sortida. 

4. Acabat de superfícies. 

El Contractista garantirà la construcció satisfactòria de l’equip, de cadascuna de les 
seves parts i de l’obra civil que l’ha de suportar. 

 

 



 
 
CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. AMPOSTA (TARRAGONA) 
TREBALL FI DE CARRERA 722-TRE-OP-4536 

 
 
 

 
DOC. 3. PLEC DE PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

34

Control de Qualitat 

El Contractista facilitarà plànols de detall, a les escales requerides pel Director d’Obra, 
on hi figuraran com a mínim les dimensions geomètriques i les característiques dels 
materials. 

El Contractista controlarà tant la qualitat dels materials a utilitzar pel fabricant, així com 
el procés de fabricació i muntatge. 

El fabricant haurà de subministrar un expedient que garanteixi la qualitat del seu 
treball, i que com a mínim comprendrà els següents punts: 

1. Programa de fabricació. 

2. Certificat d'anàlisis químiques i característiques mecàniques dels materials 
principals. 

3. Certificat d'homologació de soldadors. 

4. Certificat d'homologació dels mètodes de soldadura utilitzats en la construcció. 

5. Certificat de qualitat de construcció. 

6. Certificat de proves. 

Amb caràcter general, les comportes estaran garantides contra qualsevol defecte de 
fabricació, incloent-hi la corrosió, pèrdua d’estanqueïtat, etc., i com a mínim durant el 
període que fixi el contracte com a termini de garantia, tenint en compte que qualsevol 
defecte que pugui sorgir en els darrers sis mesos comportarà una ampliació del 
període de garantia d’aquesta unitat en un termini no inferior a sis mesos més. Així 
mateix, les correccions dels defectes d’aquestes unitats d’obra comportaran un 
augment progressiu del seu període de garantia en períodes successius de sis mesos 
com a mínim, de manera que es rebran definitivament si en els darrers sis mesos no 
s’ha presentat cap tipus de defecte. 

Durant aquest període el fabricant tindrà que reposar al seu càrrec qualsevol element 
de l'equip subministrat que resulti defectuós o amb un desgast superior al normal. 

També haurà de garantir-se el tractament de la superfície i l'estabilitat de la pintura 
durant un període de cinc anys. 

Tots els treballs durant el termini de garantia hauran d'efectuar-se en el termini més 
curt possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació. 

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències de les 
comportes subministrades i/o instal·lades aniran a càrrec del fabricant, i en el seu 
defecte, a càrrec del Contractista. 

La funció de regulació es garantirà per a qualsevol càrrega i cabal del rang 
corresponent a la comporta escollida. El seu funcionament, sensibilitat i prestacions 
respondran en qualsevol cas a les especificacions descrites en el present Plec. 

Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure 
accés als tallers i dependències del fabricant, així com als dels seus amb l’objecte de 
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verificar el programa de fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i 
mètodes de treball utilitzats. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, 
la seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula següent  
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ASSAIGS UNE / 
NLT 

MOSTREIG 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Control 
dels 
materials 

   

    

Aspecte 
visual 

   

Anàlisis 
químics 

   

Característiq
ues 
mecàniques 

   

    

Control 
soldadura 

   

    

Qualificació 
soldadors 

  Homologació amb data inferior a sis mesos abans 
de l’inici dels treballs 

Verificació 
soldadura 

  Determinació de l’elèctrode o material d’aportació 
emprat 

Inspecció 
visual  

  Continuïtat, homogeneïtat, sense porositat  

Líquids 
penetrants 

  Resultat positiu 

    

Control de 
la protecció 

   

    

Inspecció 
visual 

  Homogeneïtat i duresa  

Mesura de 
gruixos 

  e mesurat ≥ 0.95 e teòric   
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Les soldadures d’òrgans accessoris a les peces principals hauran d'estar executades 
amb les mateixes precaucions que les soldadures principals. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, 
les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament 
amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció 
d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció 
d'Obra i a càrrec del Contractista. 

 

3.18. PRESES DE REG SIMPLES 
Definició 

La presa de reg simple és una obra que permet derivar de la sèquia un cert cabal. 
Aquesta unitat d´obra comprén un tram de sèquia del qual es deriva l´aigua. Està 
formada per una peça prefabricada especial d´1.0 m de longitud. També comprén una 
comporta d´accionament manual i una comporta mural d´accionament tipus columna 
per canonada, canonada de polietilè, diàmetre 200 mm, fins una longitud de 9.0 m, 
formigonada amb un gruix de 0.25 m de formigó HA-20 i malla D10 a 20 cm.  

L´obra totalment acabada, també inclou l´encofrat i els junts transversals amb les 
peces adjacents, el junt longitudinal; tots els junts de la canonada i les proves 
d´estanqueïtat, l´excavació en formació de perfil per col·locar la canonada en terreny 
no classificat, fins i tot l´extracció de fangs i neteja de vegetació, formació de la caixa 
del camí de servei, esgotament d´aigua si cal, càrrega i transport a l´abocador a 
qualsevol distància o lloc d´ús, cànon d´abocament, condicionament de l´abocador i 
replè amb tot-u natural, estès i compactat al 95 % del P.M. per aconseguir la secció del 
projecte i condicionament de l´entrega de la sèquia de reg. 

Especificacions 

Les sortides de les preses de reg, independentment de si  són prefabricades o si es 
fan "in situ", s´hauran d´executar en el moment que es realitzin aquestes, amb el fi 
d´aconseguir que el tub de polietilè quedi solidari al formigó. En aquest cas, la inclusió 
del tub de polietilè s´executarà amb cola especial per aquest tipus de tub, més sorrejat 
i cordó hidroexpansiu al voltant del mateix. 

Els tubs de polietilè seran de sis atmosferes (6 atm) de pressió mínima i de classe PE 
80-A/ SIGMA. 

Les armadures d’espera per als alçats de les preses de reg simples es col·locaran 
abans de formigonar la solera. 

Les comportes compliran el que s´especifica a la partida corresponent del present 
document, i concretament seran d´acer inoxidable amb els tractaments de protecció 
específics, i pel que fa a la cargoleria serà d´acer inoxidable tipus AISI-304. 
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4. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
4.1. AMIDAMENT 
 
El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat confirmaran i revisaran aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director 
d’Obra amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà 
acceptant el Contractista les decisions de la Propietat sobre el particular. 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el 
present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin 
diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el 
Director d’Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el 
sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que 
expressament s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de 
transformació es fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en 
obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en la 
Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el 
Director exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran 
abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, 
segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos 
estan inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si s’especifica en 
l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no seran d'abonament. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, 
seran abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades, els amidaments que s’abonaran seran els reals 
corresponents a l'obra executada, sempre que no es tracti d’una obra defectuosa. 
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4.2. PREU UNITARI 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà  
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar 
modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, 
a causa d’errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2. 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de 
la Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, 
preu i tipus de materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus 
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., aquests 
extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 
4.3. ABONAMENT 
 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 
contractual, augmentant-se posteriorment el tretze (13) per cent en concepte de Benefici 
Industrial i el sis (6) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest 
l'I.V.A. vigent. 

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i  executades segons les condicions 
que s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, 
manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva 
execució, així com totes aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui 
acceptada per la Propietat. 

 
4.4. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o 
Pressupostos Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop 
executats els treballs a què corresponen. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat. 

 
4.5. ABONAMENT A COMPTE D’INSTAL·LACIONS , EQUIPS I MATERIALS 

APLEGATS 
 
No es podran realitzar abonaments a compte. 
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4.6. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com 
en el reglament General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules 
particulars del contracte. 

Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o 
periòdiques, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el 
període al que fa referència cada certificació. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense 
que això impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 

 
4.7. ADQUISICIÓ DE MATERIALS 
 
La Propietat es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements 
que per la seva  naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a 
les normals condicions dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb 
aquest article, contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part 
dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i 
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 

 
4.8. OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 
 
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del 
Director d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per 
conveniència. 

 
4.9. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 
sigui limitadora. 

1.- Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 
l'execució de l'obra, excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 

2.- Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, 
projecte constructiu, reconeixements i assaigs de control de materials, 
control d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 

3.- Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i 
necessaris per a l'execució de les obres, a excepció de les corresponents 
expropiacions i serveis afectats. 

4.- Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de 
camins d’accés als talls. 

5.- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, 
així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 
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6.- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, 
així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 

7.- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i 
materials, així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 

8.- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 
l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i 
altres elements. 

9.- Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, instal·lacions, plantes, maquinària i eines. 

10.- Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i 
brossa, evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones 
afectades per les obres i zones limítrofs, que comprenen les zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 
l'acabament de l'obra. 

Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota 
mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els 
terrenys afectats al seu primitiu estat. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals en excés. 

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de 
tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància 
d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini 
de garantia. 

Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les 
excepcions que marca la llei. 

Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa 
de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de la Propietat i sigui motivada per retards no imputables al 
Contractista. 

Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el 
percentatge citat en la clàusula 105.3. El benefici del Contractista també estarà 
totalment inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3. 

Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es 
detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà 
d’adaptar, corregir o ampliar segons les especificacions de la Propietat i/o el Director 
d’Obra. 
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5.  DISPOSICIONS GENERALS 

5.1. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, 
no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 
haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 
Condicions. 
 

5.2. AUTORITAT DE L'ENGINYER ENCARREGAT 
L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 
qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació 
de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 

5.3. SUB-CONTRACTES 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer 
Encarregat de les mateixes. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 

5.4. PROGRAMA DE TREBALL 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 
caràcter contractual. 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui 
retirar-los sense autorització de l'Administració. 
 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció 
alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o 
totals convinguts. 
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5.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 
L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a 
la seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè 
les Obres puguin ser realitzades. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 
referència que es requereixin. 
 

5.6. INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de 
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir 
de base al Contracte, en els terminis programats. 
 

5.7. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
A petició de l'Enginyer Encarregat de les Obres, el Contractista prepararà tots els 
Plànols de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els 
Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació de l'Enginyer Encarregat, acompanyats si 
cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major 
comprensió. 
 

5.8. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions 
en el Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o 
proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la 
Legislació vigent sobre la matèria. 
 

5.9. OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D'OBRA 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as 
built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 
L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent 
 

5.10. PERMISOS I LLICÈNCIES 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 
per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones 
definides en el Projecte. 
 

5.11. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 
vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans del final de les Obres. 
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L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit 
ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran 
de mantenir els desviaments precisos. 
 

5.12. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. 
La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per a la seva perfecta regulació.  
 
Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Encarregat de les Obres podrà exigir la 
col·locació de semàfors. 
 

5.13. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres.  
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 

5.14. AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 
naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que 
defineixi l'Enginyer Encarregat de les Obres. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran 
a càrrec del Contractista.  

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les 
Obres, les balances o instal⋅lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 
requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de 
l'esmentat Enginyer Encarregat.  

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats per l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser 
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que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 
seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà 
al Contractista els valors adoptats.  
 

5.15. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb 
els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a 
càrrec del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata 
de les troballes a l'Enginyer Encarregat i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 

5.16. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 
l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que 
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 
instal⋅lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per l'Enginyer Encarregat de les Obres. 
 

5.17. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
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De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament 
per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels 
agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 
inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
 

5.18. NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal⋅lacions de dipòsits i edificis, de 
caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui 
possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per la seva realització. 
 

5.19. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o 
de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 
deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; 
els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 
facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col⋅locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal⋅lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, 
conservació i retirada d'instal⋅lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els 
de les instal⋅lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
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En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de 
retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 

5.20. ASSAIGS DE CONTROL 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
Els preus d'obra incloent els costos de les proves que es realitzen per indicació de 
l'Enginyer Encarregat. 
 

5.21. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 
El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per al final 
de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la 
Propietat qui nombrarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix 
temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a 
l'Enginyer Encarregat. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 
Propietat, l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

 

5.22. RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a 
efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement 
d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 
 
Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta 
corresponent que, una vegada firmada pel Representant de la Propietat l'Enginyer 
Encarregat i el Contractista s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 

5.23. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi 
la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 
les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
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5.24. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de 
Replanteig. 
 
L'Acta de Replanteig es firmarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 
data de l'adjudicació definitiva. 
 

5.25. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció 
Provisional. 
 

5.26.  PENALITZACIONS 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 
excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
 

5.27. CONTROL DE QUALITAT 
 
El control serà el definit en l’Annex corresponent del projecte. 

 
 

Amposta, Maig de 2010 

 

 

Sandra Nàgera Fernàndez 
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Zexc Zgraves V H

1 0,69 0 0,79 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,52 1,46
2 0,65 17,74 0,78 0,00035 700 0,37 0,5 1,10 2 1 0,47 0,49 8,78 0,68 11,97 4,09 72,61 1,46 1,46 25,90
3 0,66 16,6 0,78 0,00035 700 0,38 0,5 1,10 2 1 0,49 0,48 7,99 0,68 11,21 4,09 67,94 1,46 1,46 24,24
4 0,66 15,17 0,77 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,50 0,50 7,54 0,68 10,24 4,09 62,09 1,46 1,46 22,15
5 0,61 37,96 0,76 0,00035 700 0,35 0,5 1,10 2 1 0,45 0,47 18,00 0,68 25,62 4,09 155,37 1,46 1,46 55,43
6 0,66 18,21 0,75 0,00035 700 0,41 0,5 1,10 2 1 0,53 0,49 8,90 0,68 12,29 4,09 74,53 1,46 1,46 26,59
7 0,64 8,73 0,75 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,52 4,52 0,68 5,89 4,09 35,73 1,46 1,46 12,75
8 0,61 10,25 0,75 0,00035 700 0,36 0,5 1,10 2 1 0,47 0,49 4,98 0,68 6,92 4,09 41,95 1,46 1,46 14,97
9 0,63 20,59 0,74 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,49 10,01 0,68 13,90 4,09 84,28 1,46 1,46 30,06

10 0,67 16,76 0,73 0,00035 700 0,44 0,5 1,10 2 1 0,58 0,54 9,07 0,68 11,31 4,09 68,60 1,46 1,46 24,47
11 0,62 19,29 0,73 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,54 10,47 0,68 13,02 4,09 78,95 1,46 1,46 28,17
12 0,66 15,03 0,72 0,00035 700 0,44 0,5 1,10 2 1 0,58 0,54 8,18 0,68 10,15 4,09 61,52 1,46 1,46 21,95
13 0,63 29,58 0,71 0,00035 700 0,42 0,5 1,10 2 1 0,55 0,56 16,68 0,68 19,97 4,09 121,07 1,46 1,46 43,19
14 0,61 20,29 0,70 0,00035 700 0,41 0,5 1,10 2 1 0,53 0,54 10,94 0,68 13,70 4,09 83,05 1,46 1,46 29,63
15 0,64 10,94 0,70 0,00035 700 0,44 0,5 1,10 2 1 0,58 0,56 6,07 0,68 7,38 4,09 44,78 1,46 1,46 15,97
16 0,55 16,29 0,69 0,00035 700 0,36 0,5 1,10 2 1 0,45 0,52 8,43 0,68 11,00 4,09 66,68 1,46 1,46 23,79
17 0,63 9,3 0,69 0,00035 700 0,44 0,5 1,10 2 1 0,58 0,52 4,81 0,68 6,28 4,09 38,07 1,46 1,46 13,58
18 0,59 20,48 0,68 0,00035 700 0,41 0,5 1,10 2 1 0,53 0,55 11,35 0,68 13,82 4,09 83,83 1,46 1,46 29,90
19 0,6 12,19 0,68 0,00035 700 0,42 0,5 1,10 2 1 0,55 0,54 6,58 0,68 8,23 4,09 49,89 1,46 1,46 17,80
20 0,58 17,79 0,67 0,00035 700 0,41 0,5 1,10 2 1 0,53 0,54 9,61 0,68 12,01 4,09 72,82 1,46 1,46 25,98
21 0,56 9,95 0,67 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,52 5,15 0,68 6,72 4,09 40,73 1,46 1,46 14,53
22 0,56 11,81 0,67 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,51 6,00 0,68 7,97 4,09 48,34 1,46 1,46 17,24
23 0,57 17,39 0,66 0,00035 700 0,41 0,5 1,10 2 1 0,54 0,52 9,10 0,68 11,74 4,09 71,18 1,46 1,46 25,39
24 0,54 17,67 0,65 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,50 0,52 9,15 0,68 11,93 4,09 72,32 1,46 1,46 25,80
25 0,55 21,67 0,65 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,53 0,51 11,12 0,68 14,63 4,09 88,70 1,46 1,46 31,64
26 0,54 21,59 0,64 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,52 0,52 11,32 0,68 14,57 4,09 88,37 1,46 1,46 31,52
27 0,5 31,76 0,63 0,00035 700 0,37 0,5 1,10 2 1 0,48 0,50 15,91 0,68 21,44 4,09 129,99 1,46 1,46 46,37
28 0,51 23,44 0,62 0,00035 700 0,39 0,5 1,10 2 1 0,51 0,49 11,56 0,68 15,82 4,09 95,94 1,46 1,46 34,23
29 0,51 22,07 0,61 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,52 0,51 11,31 0,68 14,90 4,09 90,33 1,46 1,46 32,23
30 0,5 18,17 0,60 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,51 0,52 9,36 0,68 12,26 4,09 74,37 1,46 1,46 26,53
31 0,48 19,77 0,60 0,00035 700 0,38 0,5 1,10 2 1 0,49 0,50 9,94 0,68 13,34 4,09 80,92 1,46 1,46 28,87
32 0,49 19,84 0,59 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,52 0,51 10,03 0,68 13,39 4,09 81,21 1,46 1,46 28,97
33 0,45 19,59 0,58 0,00035 700 0,37 0,5 1,10 2 1 0,47 0,49 9,67 0,68 13,22 4,09 80,18 1,46 1,46 28,60
34 0,48 19,21 0,58 0,00035 700 0,40 0,5 1,10 2 1 0,52 0,50 9,54 0,68 12,97 4,09 78,63 1,46 1,46 28,05
35 0,52 18,89 0,57 0,00035 700 0,45 0,5 1,10 2 1 0,59 0,56 10,57 0,68 12,75 4,09 77,32 1,46 1,46 27,58
36 0,54 17,16 0,56 0,00035 700 0,48 0,5 1,10 2 1 0,64 0,62 10,56 0,68 11,58 4,09 70,24 1,46 1,46 25,06
37 0,53 4,98 0,56 0,00035 700 0,47 0,5 1,10 2 1 0,62 0,63 3,13 0,68 3,36 4,09 20,38 1,46 1,46 7,27
38 0,49 2,34 0,56 0,00035 630 0,43 0,5 1,03 2 1 0,53 0,58 1,35 0,64 1,50 3,94 9,21 1,24 1,35 3,16
39 0,43 14,02 0,56 0,00035 630 0,37 0,5 1,03 2 1 0,45 0,49 6,91 0,64 8,97 3,94 55,18 1,24 1,24 17,45
40 0,45 21,57 0,55 0,00035 630 0,40 0,5 1,03 2 1 0,49 0,47 10,20 0,64 13,80 3,94 84,89 1,24 1,24 26,84
41 0,45 16,12 0,54 0,00035 630 0,41 0,5 1,03 2 1 0,50 0,50 8,00 0,64 10,32 3,94 63,44 1,24 1,24 20,06
42 0,45 17,2 0,54 0,00035 630 0,41 0,5 1,03 2 1 0,51 0,50 8,68 0,64 11,01 3,94 67,69 1,24 1,24 21,41
43 0,46 34,11 0,53 0,00035 630 0,43 0,5 1,03 2 1 0,54 0,52 17,90 0,64 21,83 3,94 134,24 1,24 1,24 42,45
44 0,4 30,76 0,52 0,00035 630 0,38 0,5 1,03 2 1 0,47 0,51 15,55 0,64 19,69 3,94 121,06 1,24 1,24 38,28
45 0,4 24,89 0,51 0,00035 630 0,39 0,5 1,03 2 1 0,48 0,48 11,85 0,64 15,93 3,94 97,96 1,24 1,24 30,98
46 0,42 15,19 0,50 0,00035 630 0,42 0,5 1,03 2 1 0,52 0,50 7,60 0,64 9,72 3,94 59,78 1,24 1,24 18,90
47 0,4 20,02 0,49 0,00035 630 0,41 0,5 1,03 2 1 0,50 0,51 10,20 0,64 12,81 3,94 78,79 1,24 1,24 24,92
48 0,38 17,08 0,49 0,00035 630 0,39 0,5 1,03 2 1 0,48 0,49 8,37 0,64 10,93 3,94 67,22 1,24 1,24 21,26
49 0,38 19,83 0,48 0,00035 630 0,40 0,5 1,03 2 1 0,49 0,48 9,61 0,64 12,69 3,94 78,04 1,24 1,24 24,68
50 0,4 24,23 0,47 0,00035 630 0,43 0,5 1,03 2 1 0,53 0,51 12,37 0,64 15,51 3,94 95,36 1,24 1,24 30,15
51 0,37 18,42 0,47 0,00035 580 0,40 0,5 0,98 2 1 0,48 0,50 9,28 0,62 11,33 3,82 70,42 1,10 1,17 21,60
52 0,35 22,07 0,46 0,00035 580 0,39 0,5 0,98 2 1 0,46 0,47 10,33 0,62 13,57 3,82 84,37 1,10 1,10 24,29
53 0,35 20,06 0,45 0,00035 580 0,40 0,5 0,98 2 1 0,47 0,46 9,32 0,62 12,34 3,82 76,69 1,10 1,10 22,08
54 0,36 11,33 0,45 0,00035 580 0,41 0,5 0,98 2 1 0,49 0,48 5,43 0,62 6,97 3,82 43,31 1,10 1,10 12,47
55 0,36 21,64 0,44 0,00035 580 0,42 0,5 0,98 2 1 0,50 0,49 10,69 0,62 13,31 3,82 82,73 1,10 1,10 23,82
56 0,34 21,52 0,43 0,00035 580 0,41 0,5 0,98 2 1 0,48 0,49 10,56 0,62 13,23 3,82 82,27 1,10 1,10 23,69
57 0,34 19,95 0,43 0,00035 580 0,41 0,5 0,98 2 1 0,49 0,49 9,71 0,62 12,27 3,82 76,27 1,10 1,10 21,96
58 0,35 23,27 0,42 0,00035 580 0,43 0,5 0,98 2 1 0,52 0,50 11,74 0,62 14,31 3,82 88,96 1,10 1,10 25,62
59 0,35 21,38 0,41 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,53 0,52 11,17 0,62 13,15 3,82 81,74 1,10 1,10 23,53
60 0,35 21 0,40 0,00035 580 0,45 0,5 0,98 2 1 0,54 0,53 11,19 0,62 12,92 3,82 80,28 1,10 1,10 23,12
61 0,34 6,65 0,40 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,53 0,53 3,54 0,62 4,09 3,82 25,42 1,10 1,10 7,32
62 0,34 25,01 0,39 0,00035 580 0,45 0,5 0,98 2 1 0,54 0,53 13,34 0,62 15,38 3,82 95,61 1,10 1,10 27,53
63 0,34 16,32 0,39 0,00035 580 0,45 0,5 0,98 2 1 0,55 0,54 8,88 0,62 10,04 3,82 62,39 1,10 1,10 17,96
64 0,32 24,58 0,38 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,53 0,54 13,27 0,62 15,12 3,82 93,97 1,10 1,10 27,06
65 0,29 17,72 0,37 0,00035 580 0,42 0,5 0,98 2 1 0,50 0,51 9,12 0,62 10,90 3,82 67,74 1,10 1,10 19,51
66 0,29 20,34 0,36 0,00035 580 0,43 0,5 0,98 2 1 0,51 0,50 10,23 0,62 12,51 3,82 77,76 1,10 1,10 22,39
67 0,3 22,31 0,36 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,53 0,52 11,62 0,62 13,72 3,82 85,29 1,10 1,10 24,56
68 0,26 23,36 0,35 0,00035 580 0,41 0,5 0,98 2 1 0,49 0,51 11,93 0,62 14,37 3,82 89,31 1,10 1,10 25,71
69 0,27 19,67 0,34 0,00035 580 0,43 0,5 0,98 2 1 0,51 0,50 9,84 0,62 12,10 3,82 75,20 1,10 1,10 21,65
70 0,27 22,41 0,33 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,52 0,52 11,60 0,62 13,78 3,82 85,67 1,10 1,10 24,67
71 0,27 23,04 0,33 0,00035 580 0,44 0,5 0,98 2 1 0,53 0,53 12,19 0,62 14,17 3,82 88,08 1,10 1,10 25,36
72 0,27 8,94 0,32 0,00035 580 0,45 0,5 0,98 2 1 0,54 0,54 4,80 0,62 5,50 3,82 34,18 1,10 1,10 9,84
73 0,28 26,42 0,31 0,00035 500 0,47 0,5 0,90 2 1 0,53 0,53 14,11 0,58 15,19 3,64 96,25 0,89 0,99 26,28
74 0,25 18,85 0,31 0,00035 500 0,44 0,5 0,90 2 1 0,50 0,51 9,68 0,58 10,84 3,64 68,67 0,89 0,89 16,75
75 0,23 17,14 0,30 0,00035 500 0,43 0,5 0,90 2 1 0,48 0,49 8,37 0,58 9,86 3,64 62,44 0,89 0,89 15,23
76 0,28 11,67 0,30 0,00035 500 0,48 0,5 0,90 2 1 0,55 0,52 6,02 0,58 6,71 3,64 42,51 0,89 0,89 10,37
77 0,26 17,06 0,29 0,00035 500 0,47 0,5 0,90 2 1 0,53 0,54 9,26 0,58 9,81 3,64 62,15 0,89 0,89 15,16
78 0,26 17,74 0,28 0,00035 500 0,48 0,5 0,90 2 1 0,54 0,54 9,53 0,58 10,20 3,64 64,63 0,89 0,89 15,76
79 0,23 21,21 0,28 0,00035 500 0,45 0,5 0,90 2 1 0,51 0,53 11,16 0,58 12,20 3,64 77,27 0,89 0,89 18,85
80 0,26 16,03 0,27 0,00035 500 0,49 0,5 0,90 2 1 0,56 0,54 8,58 0,58 9,22 3,64 58,40 0,89 0,89 14,25
81 0,24 15,83 0,27 0,00035 500 0,47 0,5 0,90 2 1 0,54 0,55 8,70 0,58 9,10 3,64 57,67 0,89 0,89 14,07
82 0,22 18,46 0,26 0,00035 500 0,46 0,5 0,90 2 1 0,52 0,53 9,79 0,58 10,61 3,64 67,25 0,89 0,89 16,40
83 0,2 12,38 0,25 0,00035 500 0,45 0,5 0,90 2 1 0,50 0,51 6,32 0,58 7,12 3,64 45,10 0,89 0,89 11,00
84 0,21 16,87 0,25 0,00035 465 0,46 0,5 0,87 2 1 0,51 0,50 8,48 0,56 9,41 3,56 60,13 0,80 0,85 14,27
85 0,21 16,2 0,24 0,00035 465 0,47 0,5 0,87 2 1 0,51 0,51 8,25 0,56 9,03 3,56 57,74 0,80 0,80 13,00
86 0,21 16,23 0,24 0,00035 465 0,47 0,5 0,87 2 1 0,52 0,52 8,38 0,56 9,05 3,56 57,85 0,80 0,80 13,03
87 0,22 25,58 0,23 0,00035 465 0,49 0,5 0,87 2 1 0,55 0,53 13,64 0,56 14,26 3,56 91,17 0,80 0,80 20,53
88 0,2 5,36 0,23 0,00035 465 0,47 0,5 0,87 2 1 0,52 0,53 2,86 0,56 2,99 3,56 19,10 0,80 0,80 4,30
89 0,17 13,76 0,22 0,00035 465 0,45 0,5 0,87 2 1 0,49 0,50 6,95 0,56 7,67 3,56 49,04 0,80 0,80 11,05

Ample 
fons rasa

Talús

Secció 
reblert

Secció 
excavació
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Geotextil 
(m2/ml) GeotextilPendent Secció 
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Cota 
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Lparcial 
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90 0,15 22,17 0,21 0,00035 465 0,44 0,5 0,87 2 1 0,47 0,48 10,64 0,56 12,36 3,56 79,02 0,80 0,80 17,80
91 0,14 4,03 0,21 0,00035 465 0,43 0,5 0,87 2 1 0,46 0,47 1,88 0,56 2,25 3,56 14,36 0,80 0,80 3,24
92 0,14 15,6 0,21 0,00035 465 0,43 0,5 0,87 2 1 0,47 0,46 7,25 0,56 8,70 3,56 55,60 0,80 0,80 12,52
93 0,15 11,02 0,20 0,00035 465 0,45 0,5 0,87 2 1 0,49 0,48 5,26 0,56 6,14 3,56 39,28 0,80 0,80 8,85
94 0,13 17,6 0,20 0,00035 465 0,43 0,5 0,87 2 1 0,47 0,48 8,40 0,56 9,81 3,56 62,73 0,80 0,80 14,13
95 0,16 11,44 0,19 0,00035 465 0,47 0,5 0,87 2 1 0,51 0,49 5,61 0,56 6,38 3,56 40,78 0,80 0,80 9,18
96 0,16 17,84 0,19 0,00035 465 0,47 0,5 0,87 2 1 0,52 0,52 9,22 0,56 9,95 3,56 63,59 0,80 0,80 14,32
97 0,09 20,02 0,18 0,00035 465 0,41 0,5 0,87 2 1 0,44 0,48 9,61 0,56 11,16 3,56 71,36 0,80 0,80 16,07
98 0,08 16,85 0,17 0,00035 465 0,41 0,5 0,87 2 1 0,43 0,44 7,35 0,56 9,39 3,56 60,06 0,80 0,80 13,53
99 0,07 17,99 0,17 0,00035 465 0,40 0,5 0,87 2 1 0,43 0,43 7,76 0,56 10,03 3,56 64,12 0,80 0,80 14,44

100 0,04 23,14 0,16 0,00035 465 0,38 0,5 0,87 2 1 0,40 0,42 9,61 0,56 12,90 3,56 82,48 0,80 0,80 18,58
101 0,11 17,17 0,15 0,00035 400 0,46 0,5 0,80 2 1 0,47 0,44 7,47 0,53 9,01 3,42 58,69 0,65 0,73 12,51
102 -0,02 18,42 0,15 0,00035 400 0,33 0,5 0,80 2 1 0,32 0,40 7,28 0,53 9,67 3,42 62,96 0,65 0,65 12,05
103 -0,02 4,58 0,15 0,00035 400 0,33 0,5 0,80 2 1 0,32 0,32 1,48 0,53 2,40 3,42 15,65 0,65 0,65 3,00
104 0,03 8,05 0,14 0,00035 400 0,39 0,5 0,80 2 1 0,38 0,35 2,85 0,53 4,23 3,42 27,52 0,65 0,65 5,27
105 0,03 10,27 0,14 0,00035 400 0,39 0,5 0,80 2 1 0,39 0,39 3,97 0,53 5,39 3,42 35,10 0,65 0,65 6,72
106 0,2 10,24 0,14 0,00035 400 0,56 0,5 0,80 2 1 0,61 0,50 5,12 0,53 5,38 3,42 35,00 0,65 0,65 6,70
107 0,1 6,54 0,13 0,00035 400 0,47 0,5 0,80 2 1 0,48 0,55 3,57 0,53 3,43 3,42 22,35 0,65 0,65 4,28
108 0,01 9,89 0,13 0,00035 400 0,38 0,5 0,80 2 1 0,38 0,43 4,25 0,53 5,19 3,42 33,80 0,65 0,65 6,47
109 -0,02 11,99 0,13 0,00035 400 0,35 0,5 0,80 2 1 0,35 0,36 4,33 0,53 6,29 3,42 40,98 0,65 0,65 7,85
110 0,01 7,32 0,12 0,00035 400 0,39 0,5 0,80 2 1 0,38 0,37 2,67 0,53 3,84 3,42 25,02 0,65 0,65 4,79
111 -0,01 10,91 0,12 0,00035 400 0,37 0,5 0,80 2 1 0,37 0,37 4,09 0,53 5,73 3,42 37,29 0,65 0,65 7,14
112 -0,03 10,42 0,12 0,00035 400 0,35 0,5 0,80 2 1 0,35 0,36 3,71 0,53 5,47 3,42 35,62 0,65 0,65 6,82
113 -0,03 11,51 0,11 0,00035 400 0,36 0,5 0,80 2 1 0,35 0,35 4,01 0,53 6,04 3,42 39,34 0,65 0,65 7,53
114 -0,01 12,41 0,11 0,00035 400 0,38 0,5 0,80 2 1 0,38 0,37 4,53 0,53 6,52 3,42 42,42 0,65 0,65 8,12
115 -0,02 10,05 0,10 0,00035 400 0,38 0,5 0,80 2 1 0,37 0,38 3,78 0,53 5,28 3,42 34,35 0,65 0,65 6,58
116 0 11 0,10 0,00035 400 0,40 0,5 0,80 2 1 0,40 0,39 4,25 0,53 5,78 3,42 37,60 0,65 0,65 7,20
117 0,08 13,04 0,10 0,00035 400 0,48 0,5 0,80 2 1 0,51 0,45 5,90 0,53 6,85 3,42 44,57 0,65 0,65 8,53
118 0,34 23,26 0,09 0,00035 400 0,75 0,5 0,80 2 1 0,89 0,70 16,18 0,53 12,21 3,42 79,50 0,65 0,65 15,22

2.008,06 1006,77 1238,31 7691,97 2272,42
1 0,53 0 0,56 0,00035 250 0,47 0,5 0,65 2 1 0,42 0,37
2 0,53 10,9 0,56 0,00035 250 0,47 0,5 0,65 2 1 0,42 0,42 4,56 0,45 4,91 3,08 33,58 0,37 0,37 4,00
3 0,46 9,7 0,55 0,00035 250 0,41 0,5 0,65 2 1 0,35 0,38 3,72 0,45 4,37 3,08 29,88 0,37 0,37 3,56
4 0,46 15,12 0,55 0,00035 250 0,41 0,5 0,65 2 1 0,35 0,35 5,30 0,45 6,80 3,08 46,58 0,37 0,37 5,55
5 0,43 18,68 0,54 0,00035 250 0,39 0,5 0,65 2 1 0,33 0,34 6,37 0,45 8,41 3,08 57,54 0,37 0,37 6,86
6 0,45 18,21 0,53 0,00035 250 0,42 0,5 0,65 2 1 0,36 0,34 6,24 0,45 8,19 3,08 56,10 0,37 0,37 6,69
7 0,42 14,04 0,53 0,00035 250 0,39 0,5 0,65 2 1 0,33 0,34 4,82 0,45 6,32 3,08 43,25 0,37 0,37 5,15
8 0,44 16,02 0,52 0,00035 250 0,42 0,5 0,65 2 1 0,36 0,34 5,50 0,45 7,21 3,08 49,35 0,37 0,37 5,88
9 0,44 16,77 0,52 0,00035 250 0,42 0,5 0,65 2 1 0,36 0,36 6,04 0,45 7,55 3,08 51,66 0,37 0,37 6,16

10 0,48 13,64 0,51 0,00035 250 0,47 0,5 0,65 2 1 0,41 0,39 5,29 0,45 6,14 3,08 42,02 0,37 0,37 5,01
11 0,46 19,64 0,51 0,00035 250 0,45 0,5 0,65 2 1 0,40 0,40 7,95 0,45 8,84 3,08 60,50 0,37 0,37 7,21
12 0,46 16,1 0,50 0,00035 250 0,46 0,5 0,65 2 1 0,40 0,40 6,45 0,45 7,25 3,08 49,60 0,37 0,37 5,91
13 0,44 11,34 0,50 0,00035 250 0,44 0,5 0,65 2 1 0,39 0,39 4,48 0,45 5,10 3,08 34,93 0,37 0,37 4,16
14 0,46 8,17 0,49 0,00035 250 0,47 0,5 0,65 2 1 0,41 0,40 3,26 0,45 3,68 3,08 25,17 0,37 0,37 3,00

188,330 69,96 84,75 580,16 69,15

TOTALS 1076,73 1323,06 8272,12 2341,57
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc sèquia existent
2 648,150 2,000 0,100 129,630 C#*D#*E#*F#
3 1.188,430 1,700 0,100 202,033 C#*D#*E#*F#
4 238,330 1,100 0,100 26,216 C#*D#*E#*F#
5 -
6 Passos 3,000 5,000 3,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
7 -
8 Obra creuament desguàs 18,000 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,379

2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes, murets i elements varis
2 Amidament estimatiu 35,000 1,200 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments auxiliars 1.076,730 1.076,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.076,730

4 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de
la seva densitat relativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments auxiliars 1.323,060 1.323,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.323,060

5 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments auxiliars 8.272,120 8.272,120 C#*D#*E#*F#

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 8.272,120

6 G228R024 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de préstec, de grandària màxima 20 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la
rasa, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 2.341,570 2.341,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.341,570

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 02  CONDUCCIONS

1 GFB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior 212,28 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,330 188,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,330

2 GFB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior 338,17 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 207,070 207,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,070

3 GFB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior 400 mm, de doble paret, exterior corrugat
de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció, tipus B
segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 271,650 271,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,650

4 GFB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior 422,07 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 166,780 166,780 C#*D#*E#*F#

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 166,780

5 GFB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior 500 mm, de doble paret, exterior corrugat
de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció, tipus B
segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 457,050 457,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,050

6 GFB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior 531,34 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 257,360 257,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,360

7 GFB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior 600 mm, de doble paret, exterior corrugat
de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció, tipus B
segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris,
maniguet d'unió de polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 648,150 648,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,150

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA
Titol 3 01  ARQUETES DE PRESA

1 GDPAC700 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 700 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GDPAC630 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 630 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P6 I P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P8 I P42 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P10 I P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GDPAC580 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 580 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 1.00x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P12 I P13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P15 I P16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P18 I P19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P20 I P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P22 I P23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P 24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GDPAC500 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 500 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P28 I P29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GDPAC465 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 465 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 P34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P35 I P36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 GDPAC400 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 400 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.70x 0.70 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.60 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P38 I P39 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P40 I P41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GDPAC250 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 250 mm, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 0.60x 0.60 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.50 m, tapa formada per
pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el
moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els
elementos necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R2_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 R1_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 GDP6C150 u Comporta mural circular de D 200 mm, d'acer inoxidable, per a presa de reg, incloent elements d'estanqueitat,
talladora extraible amb una obertura 100x100 mm, inclou el segellat de la comporta amb el mur de fomigó amb
Sikaflex ó similar, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del
mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 R1_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 R2_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 6

14 P12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 P15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 P16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 P23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 P24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 P25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 P26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 P27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 P28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 P29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 P30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 P31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
34 P32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
35 P33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 P34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 P35 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 P36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
39 P37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 P38 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
41 P39 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
42 P40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
43 P41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

9 GDP6ESC m Escomesa a parcel·la amb tub de sortida de diàmetre 200 mm de polietilè , fins una longitud de 5.00
m,formigonada i malla D10 a 15 cm. Inclou l'encofrat i els junts transversals amb les peces adjacents, el junt
longitudinal, tots els junts de la canonada i les proves d'estanqueitat, l'excavació en formació de perfil de la
secció per col·locar la canonada en terreny no classificat, fins i tot l'extracció de fangs i neteja de la vegetació,
esgotament d'aigua si cal, càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància o lloc d'us, cànon d'abocament i
replè amb tot-ú natural, estès i compactat al 95 % del P.M. per a aconseguir la secció de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 7

5 R1_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 R2_D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 P6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 P9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 P10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 P13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 P15 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 P16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 P17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 P18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 P19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 P20 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P22 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
25 P23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 P24 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
27 P25 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 P26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 P27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
30 P28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 P29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 P30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 P31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
34 P32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
35 P33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 P34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 P35 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 P36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
39 P37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 P38 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
41 P39 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
42 P40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
43 P41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA
Titol 3 02  ARQUETES DE CAPÇALERA, ENTRONCAMENT, DESGUÀS I GIR

1 GDPACAP u Arqueta capçalera, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50 m, solera i parets
de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de
polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per
armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de
l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 1+973 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDPARDE u Arqueta entroncament entre ramal principal i desguàs, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines
entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment
de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GDPAT500 u Arqueta entroncament entre ramal principal i ramal D1, executada in situ amb formigó armat de dimensions
interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines
entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment
de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GGIR700 u Arqueta gir per a tub DN700, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50 m, solera
i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.90 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex,
graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari,
encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GGIR400 u Arqueta gir per a tub DN400, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera
i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.60 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex,
graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari,
encofrats, acer per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la
completa execució de l'arqueta segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GDP6C700 u Comporta per tub diàmetre 700mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment
col·locada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GDP6C630 u Comporta per tub diàmetre 630mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment
col·locada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GDP6C400 u Comporta per tub diàmetre 400mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment
col·locada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GDP6C250 u Comporta per tub diàmetre 250mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc guia d'acer
inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment
col·locada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA
Titol 3 03  OBRA ESPECIAL: ENCREUAMENT SOBRE DESGUÀS

1 PPAEDE pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la execució d'obra de fàbrica per creuament desguàs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 04  PONTS D'ACCÉS A PARCEL·LES

1 GD2ND630 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D630, incloent·hi moviment de terres necessari,
formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris per a la formació
de l'obra, totalment acabada segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1+664.51 Ramal principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GD2ND250 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D250, incloent·hi moviment de terres necessari,
formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris per a la formació
de l'obra, totalment acabada segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pk 1+133.08 Ramal D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pk 1+180.16 Ramal D1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES
Titol 3 01  ENCREUAMENT CAMÍ PK 0+343,14 RAMAL PRINCIPAL

1 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 1,088 1,000 1,000 5,440 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,544 1,088 1,000 2,959 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,399

2 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,500 1,000 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Deducció tub 5,000 0,700 -1,924 -((PI*D#^2)/4)*C#

TOTAL AMIDAMENT 5,576

3 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES
Titol 3 02  ENCREUAMENT CARRETERA TV-3406

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,093 12,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,558

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,293 0,800 1,000 6,206 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,646 1,293 1,000 5,012 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,218

4 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 0,800 0,800 1,000 3,840 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,400 0,800 1,000 1,920 C#*D#*E#*F#
4 Deducció tub 6,000 0,500 -1,178 -((PI*D#^2)/4)*C#

TOTAL AMIDAMENT 4,582

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,093 0,200 2,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,512

6 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 6,000 2,093 12,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,558

7 G9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,093 0,050 2,400 1,507 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,507

8 G9HAR010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-12 1,507 0,050 0,075 C#*D#*E#*F#
2 G-20 1,507 0,050 0,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,150

9 G9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,093 0,050 2,400 1,507 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,507

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES
Titol 3 03  ENCREUAMENT CARRETERA PK 1+996,43 RAMAL PRINCIPAL

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,580 4,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,740

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 0,880 0,700 1,000 1,848 C#*D#*E#*F#
2 3,000 0,440 0,880 1,000 1,162 C#*D#*E#*F#

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 3,010

4 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 0,700 0,700 1,000 1,470 C#*D#*E#*F#
2 3,000 0,350 0,700 1,000 0,735 C#*D#*E#*F#
4 Deducció tub 3,000 0,400 -0,377 -((PI*D#^2)/4)*C#

TOTAL AMIDAMENT 1,828

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,580 0,200 0,948 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,948

6 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,580 4,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,740

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES
Titol 3 04  ENCREUAMENT CAMÍ PK 0+10,90 RAMAL D1

1 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,460 0,550 1,000 1,012 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,280 0,460 1,000 0,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,527

2 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,550 0,550 1,000 1,210 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,275 0,550 1,000 0,605 C#*D#*E#*F#
4 Deducció tub 4,000 0,250 -0,196 -((PI*D#^2)/4)*C#

TOTAL AMIDAMENT 1,619

Euro



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 XPA0SS pa Partida alçada a justificar per a duur a terme les mesures de seguretat i salut, en base al Estudi de Seguretat i
Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 07  CONTROL QUALITAT

1 XPA0CQ pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat a l'obra, en base al Pla de Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)
Capítol 08  IMPREVISTOS-VARIS

1 XPAMBIENTAL pa Partida alçada a justificar per aplicació de les mesures ambientals incloses en l'Estudi d'Impacte Ambiental de
projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i varis sorgits durant l'execució de les obres a disposició de la
Direcció Facultativa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPASSAASA pa Partida alçada a justificar per a reposicions de serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

42,20 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

G214U025P-2 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G219U040P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G219U105P-4 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

G222R002P-5 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

13,15 €

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

G228R024P-6 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de préstec, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric

17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G22MR057P-7 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa

24,76 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G450R2A2P-8 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

79,01 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

G7B1U030P-9 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G921R020P-10 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G9H1R612P-11 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

45,52 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G9H1R620P-12 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

52,51 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

G9HAR010P-13 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 462,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

G9J1R010P-14 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

G9K1R030P-15 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat,
inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

GD2ND250P-16 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D250, incloent·hi moviment de
terres necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans
auxiliars necessaris per a la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols

459,42 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GD2ND630P-17 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D630, incloent·hi moviment de
terres necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans
auxiliars necessaris per a la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols

817,22 €

(VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GDP6C150P-18 u Comporta mural circular de D 200 mm, d'acer inoxidable, per a presa de reg, incloent
elements d'estanqueitat, talladora extraible amb una obertura 100x100 mm, inclou el segellat
de la comporta amb el mur de fomigó amb Sikaflex ó similar, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

625,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

GDP6C250P-19 u Comporta per tub diàmetre 250mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

872,00 €

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS)
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GDP6C400P-20 u Comporta per tub diàmetre 400mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.345,00 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

GDP6C630P-21 u Comporta per tub diàmetre 630mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.642,00 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

GDP6C700P-22 u Comporta per tub diàmetre 700mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.882,00 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

GDP6ESCP-23 m Escomesa a parcel·la amb tub de sortida de diàmetre 200 mm de polietilè , fins una longitud
de 5.00 m,formigonada i malla D10 a 15 cm. Inclou l'encofrat i els junts transversals amb les
peces adjacents, el junt longitudinal, tots els junts de la canonada i les proves d'estanqueitat,
l'excavació en formació de perfil de la secció per col·locar la canonada en terreny no
classificat, fins i tot l'extracció de fangs i neteja de la vegetació, esgotament d'aigua si cal,
càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància o lloc d'us, cànon d'abocament i replè
amb tot-ú natural, estès i compactat al 95 % del P.M. per a aconseguir la secció de projecte

52,00 €

(CINQUANTA-DOS EUROS)

GDPAC250P-24 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 250 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.60x 0.60 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.50 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

358,38 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

GDPAC400P-25 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 400 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.70x 0.70 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.60 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

467,54 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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GDPAC465P-26 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 465 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

607,35 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GDPAC500P-27 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 500 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

607,35 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GDPAC580P-28 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 580 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GDPAC630P-29 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 630 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure
de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GDPAC700P-30 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 700 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure
de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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GDPACAPP-31 u Arqueta capçalera, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50
m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines
entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de l'arqueta
segons plànols

1.472,54 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GDPARDEP-32 u Arqueta entroncament entre ramal principal i desguàs, executada in situ amb formigó armat
de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

3.131,87 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GDPAT500P-33 u Arqueta entroncament entre ramal principal i ramal D1, executada in situ amb formigó armat
de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

3.131,87 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GFB1C250P-34 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior 212,28 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GFB1C400P-35 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior 338,17 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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GFB1C465P-36 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior 400 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

23,97 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GFB1C500P-37 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior 422,07 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

30,97 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GFB1C580P-38 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior 500 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

37,00 €

(TRENTA-SET EUROS)

GFB1C630P-39 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior 531,34 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

GFB1C700P-40 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior 600 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

56,71 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GGIR400P-41 u Arqueta gir per a tub DN400, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors
1.00 x 1.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.60 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de
l'arqueta segons plànols

842,27 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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GGIR700P-42 u Arqueta gir per a tub DN700, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors
1.50 x 1.50 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.90 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de
l'arqueta segons plànols

1.472,54 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

PPAEDEP-43 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la execució d'obra de fàbrica per creuament
desguàs

12.000,00 €

(DOTZE MIL EUROS)

                                               Amposta, Maig de 2010

                                               Sandra Nàgera Fernàndez
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

42,20 €

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit de runes 14,21000 €
Altres conceptes 27,99000 €

P-2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,70 €

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit de runes 14,21000 €
Altres conceptes 9,49000 €

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,24 €

Altres conceptes 5,24000 €

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,10 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-5 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional d'esgotament, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

13,15 €

B2PPPP u Part proporcional sobrecost per necessitat estrebada i/o esgotament rasa 6,00000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit de terres 4,00000 €
Altres conceptes 3,15000 €

P-6 G228R024 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de préstec, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric

17,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DR003 m3 Sòl procedent de préstec, classificat amb una grandària màxima 20 cm, inclòs cànon p 14,40000 €
Altres conceptes 3,10950 €

P-7 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa

24,76 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 21,00000 €
Altres conceptes 3,76000 €

P-8 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

79,01 €
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B060R2A2 m3 Formigó HM-20/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 68,69100 €
Altres conceptes 10,31900 €

P-9 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,47 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,67200 €
Altres conceptes 0,79800 €

P-10 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric

24,18 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 21,60000 €
Altres conceptes 2,52950 €

P-11 G9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

45,52 €

B9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 26,13000 €
Altres conceptes 19,39000 €

P-12 G9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

52,51 €

B9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 32,12000 €
Altres conceptes 20,39000 €

P-13 G9HAR010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 462,00 €

B055R001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 462,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,22 €

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,18000 €
Altres conceptes 0,04000 €

P-15 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat,
inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

3,86 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 0,72080 €

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-2 1,24000 €
Altres conceptes 1,89920 €

P-16 GD2ND250 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D250, incloent·hi moviment de
terres necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans
auxiliars necessaris per a la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols

459,42 €

Altres conceptes 459,42000 €
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P-17 GD2ND630 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D630, incloent·hi moviment de
terres necessari, formigó HA-25 per a dau de protecció, encofrat, armadures, i els mitjans
auxiliars necessaris per a la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols

817,22 €

Altres conceptes 817,22000 €

P-18 GDP6C150 u Comporta mural circular de D 200 mm, d'acer inoxidable, per a presa de reg, incloent
elements d'estanqueitat, talladora extraible amb una obertura 100x100 mm, inclou el segellat
de la comporta amb el mur de fomigó amb Sikaflex ó similar, cadena de 30 cm d'acer
inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs elements
auxiliars, totalment col·locada i provada

625,00 €

Sense descomposició 625,00000 €

P-19 GDP6C250 u Comporta per tub diàmetre 250mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

872,00 €

Sense descomposició 872,00000 €

P-20 GDP6C400 u Comporta per tub diàmetre 400mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.345,00 €

Sense descomposició 1.345,00000 €

P-21 GDP6C630 u Comporta per tub diàmetre 630mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.642,00 €

Sense descomposició 1.642,00000 €

P-22 GDP6C700 u Comporta per tub diàmetre 700mm, d'accionament manual segons plànols, amb taulell i marc
guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb
morter, cadena de 30 cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i provada

1.882,00 €

Sense descomposició 1.882,00000 €

P-23 GDP6ESC m Escomesa a parcel·la amb tub de sortida de diàmetre 200 mm de polietilè , fins una longitud
de 5.00 m,formigonada i malla D10 a 15 cm. Inclou l'encofrat i els junts transversals amb les
peces adjacents, el junt longitudinal, tots els junts de la canonada i les proves d'estanqueitat,
l'excavació en formació de perfil de la secció per col·locar la canonada en terreny no
classificat, fins i tot l'extracció de fangs i neteja de la vegetació, esgotament d'aigua si cal,
càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància o lloc d'us, cànon d'abocament i replè
amb tot-ú natural, estès i compactat al 95 % del P.M. per a aconseguir la secció de projecte

52,00 €
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Sense descomposició 52,00000 €

P-24 GDPAC250 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 250 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.60x 0.60 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.50 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

358,38 €

Altres conceptes 358,38000 €

P-25 GDPAC400 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 400 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.70x 0.70 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.60 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

467,54 €

Altres conceptes 467,54000 €

P-26 GDPAC465 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 465 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

607,35 €

Altres conceptes 607,35000 €

P-27 GDPAC500 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 500 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

607,35 €

Altres conceptes 607,35000 €

P-28 GDPAC580 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 580 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de
0.70 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €
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Altres conceptes 924,79000 €

P-29 GDPAC630 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 630 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure
de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €

Altres conceptes 924,79000 €

P-30 GDPAC700 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 700 mm, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure
de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elementos necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

924,79 €

Altres conceptes 924,79000 €

P-31 GDPACAP u Arqueta capçalera, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors 1.50 x 1.50
m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines
entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de l'arqueta
segons plànols

1.472,54 €

Altres conceptes 1.472,54000 €

P-32 GDPARDE u Arqueta entroncament entre ramal principal i desguàs, executada in situ amb formigó armat
de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

3.131,87 €

Altres conceptes 3.131,87000 €

P-33 GDPAT500 u Arqueta entroncament entre ramal principal i ramal D1, executada in situ amb formigó armat
de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de
1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer
per armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a
la completa execució de l'arqueta segons plànols

3.131,87 €
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Altres conceptes 3.131,87000 €

P-34 GFB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior 212,28 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

10,69 €

BDB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior 212,28 mm, de 4,94000 €
Altres conceptes 5,75000 €

P-35 GFB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior 338,17 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

19,47 €

BDB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior 338,17 mm, de 11,72000 €
Altres conceptes 7,75000 €

P-36 GFB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior 400 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

23,97 €

BDB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior 400 mm, de dob 14,22000 €
Altres conceptes 9,75000 €

P-37 GFB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior 422,07 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

30,97 €

BDB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior 422,07 mm, de 19,21980 €
Altres conceptes 11,75020 €

P-38 GFB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior 500 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

37,00 €

BDB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior 500 mm, de dob 23,25000 €
Altres conceptes 13,75000 €
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P-39 GFB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior 531,34 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

43,00 €

BDB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior 531,34 mm, de 27,28000 €
Altres conceptes 15,72000 €

P-40 GFB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior 600 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre per protecció contra els raigs UV i interior llis de color
blanc per facilitar la inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè i junt
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat

56,71 €

BDB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior 600 mm, de dob 36,96000 €
Altres conceptes 19,75000 €

P-41 GGIR400 u Arqueta gir per a tub DN400, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors
1.00 x 1.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.60 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de
l'arqueta segons plànols

842,27 €

Altres conceptes 842,27000 €

P-42 GGIR700 u Arqueta gir per a tub DN700, executada in situ amb formigó armat de dimensions interiors
1.50 x 1.50 m, solera i parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 0.90 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per armadures en barres
corrugades, segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa execució de
l'arqueta segons plànols

1.472,54 €

Altres conceptes 1.472,54000 €

P-43 PPAEDE pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la execució d'obra de fàbrica per creuament
desguàs

12.000,00 €

Sense descomposició 12.000,00000 €
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Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

42,20 389,379 16.431,79

2 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

23,70 42,000 995,40

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional d'esgotament, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

13,15 1.076,730 14.159,00

4 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa (P
- 7)

24,76 1.323,060 32.758,97

5 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 9)

2,47 8.272,120 20.432,14

6 G228R024 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent
de préstec, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs
les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric (P - 6)

17,56 2.341,570 41.117,97

TOTAL Capítol 01.01 125.895,27

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 02 CONDUCCIONS

1 GFB1C250 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 250 mm, exterior 250 mm e interior
212,28 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per
protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de
polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 34)

10,69 188,330 2.013,25

2 GFB1C400 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 400 mm, exterior 400 mm e interior
338,17 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per
protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de
polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 35)

19,47 207,070 4.031,65

3 GFB1C465 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 465 mm, exterior 465 mm e interior
400 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per protecció
contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2
inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè
i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
36)

23,97 271,650 6.511,45

euros
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4 GFB1C500 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 500 mm, exterior 500 mm e interior
422,07 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per
protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de
polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 37)

30,97 166,780 5.165,18

5 GFB1C580 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 580 mm, exterior 580 mm e interior
500 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per protecció
contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2
inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè
i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
38)

37,00 457,050 16.910,85

6 GFB1C630 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 630 mm, exterior 630 mm e interior
531,34 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per
protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la
inspecció, tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8
kN/m2 inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de
polietilè i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 39)

43,00 257,360 11.066,48

7 GFB1C700 m Tub de polietilè d'alta densitat DN 700 mm, exterior 700 mm e interior
600 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre per protecció
contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció,
tipus B segons pr EN 13476-1, rigidesa circumferencial de 8 kN/m2
inclòs p.p. de peces especials, accessoris, maniguet d'unió de polietilè
i junt d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
40)

56,71 648,150 36.756,59

TOTAL Capítol 01.02 82.455,45

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 03 OBRES DE FÀBRICA

Titol 3 01 Arquetes de presa

1 GDPAC700 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 700 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 30)

924,79 2,000 1.849,58

2 GDPAC630 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 630 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 1.00 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 29)

924,79 5,000 4.623,95

3 GDPAC580 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 580 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 1.00x 1.00 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 28)

924,79 9,000 8.323,11

4 GDPAC500 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 500 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè

607,35 3,000 1.822,05

euros



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

PRESSUPOST Pàg.: 3

amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 27)

5 GDPAC465 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 465 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 0.80x 0.80 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.70 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 26)

607,35 7,000 4.251,45

6 GDPAC400 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 400 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 0.70x 0.70 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.60 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 25)

467,54 2,000 935,08

7 GDPAC250 u Arqueta per a presa de reg per a tubs de D 250 mm, executada in situ
amb formigó armat de dimensions interiors 0.60x 0.60 m, solera i
parets de 25 cm de gruix, amb una alçada lliure de 0.50 m, tapa
formada per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elementos necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 24)

358,38 4,000 1.433,52

8 GDP6C150 u Comporta mural circular de D 200 mm, d'acer inoxidable, per a presa
de reg, incloent elements d'estanqueitat, talladora extraible amb una
obertura 100x100 mm, inclou el segellat de la comporta amb el mur de
fomigó amb Sikaflex ó similar, cadena de 30 cm d'acer inoxidable
soldada al marc guia, candau inoxidable i dues claus del mateix, inclòs
elements auxiliars, totalment col·locada i provada (P - 18)

625,00 43,000 26.875,00

9 GDP6ESC m Escomesa a parcel·la amb tub de sortida de diàmetre 200 mm de
polietilè , fins una longitud de 5.00 m,formigonada i malla D10 a 15
cm. Inclou l'encofrat i els junts transversals amb les peces adjacents,
el junt longitudinal, tots els junts de la canonada i les proves
d'estanqueitat, l'excavació en formació de perfil de la secció per
col·locar la canonada en terreny no classificat, fins i tot l'extracció de
fangs i neteja de la vegetació, esgotament d'aigua si cal, càrrega i
transport a l'abocador a qualsevol distància o lloc d'us, cànon
d'abocament i replè amb tot-ú natural, estès i compactat al 95 % del
P.M. per a aconseguir la secció de projecte (P - 23)

52,00 137,000 7.124,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 57.237,74

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 03 OBRES DE FÀBRICA

Titol 3 02 Arquetes de capçalera, entroncament, desguàs i gir

1 GDPACAP u Arqueta capçalera, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.50 x 1.50 m, solera i parets de 30 cm de gruix,
amb una alçada de 1.00 m, tapa formada per pletines entrecreuades
tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per
armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols (P -
31)

1.472,54 1,000 1.472,54

2 GDPARDE u Arqueta entroncament entre ramal principal i desguàs, executada in
situ amb formigó armat de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i
parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb

3.131,87 1,000 3.131,87

euros
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ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 32)

3 GDPAT500 u Arqueta entroncament entre ramal principal i ramal D1, executada in
situ amb formigó armat de dimensions interiors 2.00 x 3.00 m, solera i
parets de 30 cm de gruix, amb una alçada de 1.00 m, tapa formada
per pletines entrecreuades tipus tramex, graons de polipropilè amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, inclós el moviment de terres
necessari, encofrats, acer per armadures en barres corrugades,
segellats de junts i tots els elements necessaris per a la completa
execució de l'arqueta segons plànols (P - 33)

3.131,87 1,000 3.131,87

4 GGIR700 u Arqueta gir per a tub DN700, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.50 x 1.50 m, solera i parets de 30 cm de gruix,
amb una alçada de 0.90 m, tapa formada per pletines entrecreuades
tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per
armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols (P -
42)

1.472,54 1,000 1.472,54

5 GGIR400 u Arqueta gir per a tub DN400, executada in situ amb formigó armat de
dimensions interiors 1.00 x 1.00 m, solera i parets de 30 cm de gruix,
amb una alçada de 0.60 m, tapa formada per pletines entrecreuades
tipus tramex, graons de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, inclós el moviment de terres necessari, encofrats, acer per
armadures en barres corrugades, segellats de junts i tots els elements
necessaris per a la completa execució de l'arqueta segons plànols (P -
41)

842,27 3,000 2.526,81

6 GDP6C700 u Comporta per tub diàmetre 700mm, d'accionament manual segons
plànols, amb taulell i marc guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la
junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30
cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i
provada (P - 22)

1.882,00 2,000 3.764,00

7 GDP6C630 u Comporta per tub diàmetre 630mm, d'accionament manual segons
plànols, amb taulell i marc guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la
junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30
cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i
provada (P - 21)

1.642,00 1,000 1.642,00

8 GDP6C400 u Comporta per tub diàmetre 400mm, d'accionament manual segons
plànols, amb taulell i marc guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la
junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30
cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i
provada (P - 20)

1.345,00 1,000 1.345,00

9 GDP6C250 u Comporta per tub diàmetre 250mm, d'accionament manual segons
plànols, amb taulell i marc guia d'acer inoxidable, inclòs segellat de la
junta entre el marc guia i l'obra de formigó amb morter, cadena de 30
cm d'acer inoxidable soldada al marc guia, candau inoxidable i dues
claus del mateix, inclòs elements auxiliars, totalment col·locada i
provada (P - 19)

872,00 1,000 872,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 19.358,63

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 03 OBRES DE FÀBRICA

Titol 3 03 Obra especial: Encreuament sobre desguàs

1 PPAEDE pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la execució d'obra de
fàbrica per creuament desguàs (P - 43)

12.000,00 1,000 12.000,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.03.03 12.000,00

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 04 PONTS D'ACCÉS A PARCEL·LES

1 GD2ND630 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D630,
incloent·hi moviment de terres necessari, formigó HA-25 per a dau de
protecció, encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris per a
la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols (P - 17)

817,22 1,000 817,22

2 GD2ND250 u Protecció per a pas a parcel·la de 5.00 m d'ample sobre tub D250,
incloent·hi moviment de terres necessari, formigó HA-25 per a dau de
protecció, encofrat, armadures, i els mitjans auxiliars necessaris per a
la formació de l'obra, totalment acabada segons plànols (P - 16)

459,42 2,000 918,84

TOTAL Capítol 01.04 1.736,06

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 05 AFECCIONS CAMINS / CARRETERES

Titol 3 01 Encreuament camí pk 0+343,14 Ramal principal

1 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional d'esgotament, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

13,15 8,399 110,45

2 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 8)

79,01 5,576 440,56

3 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 10)

24,18 1,500 36,27

TOTAL Titol 3 01.05.01 587,28

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 05 AFECCIONS CAMINS / CARRETERES

Titol 3 02 Encreuament carretera TV-3406

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

2,10 12,000 25,20

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

5,24 12,558 65,80

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional d'esgotament, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

13,15 11,218 147,52

4 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 8)

79,01 4,582 362,02

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 10)

24,18 2,512 60,74

6 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 14) 0,22 12,558 2,76
7 G9H1R612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum (P - 11)
45,52 1,507 68,60

euros
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8 G9HAR010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 13) 462,00 0,150 69,30
9 G9H1R620 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat granític, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum (P - 12)
52,51 1,507 79,13

TOTAL Titol 3 01.05.02 881,07

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 05 AFECCIONS CAMINS / CARRETERES

Titol 3 03 Encreuament carretera pk 1+996,43 Ramal Principal

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

2,10 6,000 12,60

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

5,24 4,740 24,84

3 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional d'esgotament, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

13,15 3,010 39,58

4 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 8)

79,01 1,828 144,43

5 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 10)

24,18 0,948 22,92

6 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb pre-engravillat, per mitjà de
reg de dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant (P - 15)

3,86 4,740 18,30

TOTAL Titol 3 01.05.03 262,67

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 05 AFECCIONS CAMINS / CARRETERES

Titol 3 04 Encreuament camí pk 0+10,90 Ramal D1

1 G222R002 m3 Excavació de terreny fluix en rases per a canonades amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional d'esgotament, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

13,15 1,527 20,08

2 G450R2A2 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 8)

79,01 1,619 127,92

TOTAL Titol 3 01.05.04 148,00

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 XPA0SS pa Partida alçada a justificar per a duur a terme les mesures de seguretat
i salut, en base al Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)

8.830,96 1,000 8.830,96

TOTAL Capítol 01.06 8.830,96

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

euros
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Capítol 07 CONTROL QUALITAT

1 XPA0CQ pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat a l'obra, en base al
Pla de Control de Qualitat (P - 0)

5.613,36 1,000 5.613,36

TOTAL Capítol 01.07 5.613,36

Obra 01 CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA)

Capítol 08 IMPREVISTOS-VARIS

1 XPAMBIENTAL pa Partida alçada a justificar per aplicació de les mesures ambientals
incloses en l'Estudi d'Impacte Ambiental de projecte (P - 0)

3.444,51 1,000 3.444,51

2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i varis sorgits durant
l'execució de les obres a disposició de la Direcció Facultativa (P - 0)

20.000,00 1,000 20.000,00

3 XPASSAASA pa Partida alçada a justificar per a reposicions de serveis afectats (P - 0) 6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.08 29.444,51

euros
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CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  Arquetes de presa 57.237,74
Titol 3 01.03.02  Arquetes de capçalera, entroncament, desguàs i gir 19.358,63
Titol 3 01.03.03  Obra especial: Encreuament sobre desguàs 12.000,00
Capítol 01.03  OBRES DE FÀBRICA 88.596,37
Titol 3 01.05.01  Encreuament camí pk 0+343,14 Ramal principal 587,28
Titol 3 01.05.02  Encreuament carretera TV-3406 881,07
Titol 3 01.05.03  Encreuament carretera pk 1+996,43 Ramal Principal 262,67
Titol 3 01.05.04  Encreuament camí pk 0+10,90 Ramal D1 148,00
Capítol 01.05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES 1.879,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

90.475,39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 125.895,27
Capítol 01.02  CONDUCCIONS 82.455,45
Capítol 01.03  OBRES DE FÀBRICA 88.596,37
Capítol 01.04  PONTS D'ACCÉS A PARCEL·LES 1.736,06
Capítol 01.05  AFECCIONS CAMINS / CARRETERES 1.879,02
Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 8.830,96
Capítol 01.07  CONTROL QUALITAT 5.613,36
Capítol 01.08  IMPREVISTOS-VARIS 29.444,51
Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA) 344.451,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

344.451,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  CANALITZACIÓ SÈQUIA SMITH, TM AMPOSTA (TARRAGONA) 344.451,00

344.451,00

euros



 
 

 
 

 

CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMITH, T.M. 
AMPOSTA (TARRAGONA) 

 

 
 
 

 
 

ÚLTIM FULL 
 

 

 
 

 

 

  

    

 

 

Maig 2010



CANALITZACIÓ DE LA SÈQUIA SMTIH

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 344.451,00

13,00 % Despeses Generals SOBRE 344.451,00............................................................... 44.778,63

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 344.451,00.................................................................... 20.667,06

Subtotal 409.896,69

16,00 % IVA SOBRE 409.896,69......................................................................................... 65.583,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 475.480,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS )

                                               Amposta, Maig de 2010

                                               Sandra Nàgera Fernàndez
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