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Resum: 

El projecte es basa en el dimensionament d’una instal·lació per al 

tractament de les aigües residuals d’una casa de colònies. Aquesta casa es troba 

situada en el terme municipal de Sant Pere de Ribes. 

La instal·lació inclourà una fossa sèptica per al pretractament de les 

aigües residuals i un aiguamoll de flux subsuperficial per al tractament primari 

d’aquestes aigües. La fossa té una capacitat de 6 m3 d’aigua residual i 

l’aiguamoll té unes dimensions de 10,6 x 18 x 0,3 m. 

Aquesta instal·lació ha estat dissenyada per tenir una ocupació mitja de la 

casa de 50 habitants equivalents, considerant que aquests consumeixen 150 litres 

d’aigua al dia per terme mig. 

En el projecte s’hi descriu tot el necessari per realitzar la construcció de 

la instal·lació, com ara les canonades, arquetes, impermeabilitzacions... Les parts 

principals de projecte són la memòria i annexes, els plànols, el plec de 

condicions i el pressupost. 

Paraules clau:  projecte, aigües, residuals, aiguamoll, subsuperficial. 
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PROYECTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MEDIANTE UN HUMEDAL PARA 50 HABITANTES EQUIVALENTES SITUADO 

AL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES.  

Autor:   Morte y Vidal, Oriol  

Tutores:  Balanyà y Martí, Teresa 

Iranzo Iranzo, Francisco 

Resumen:  

El proyecto se basa en el dimensionado de una instalación para el 

tratamiento de las aguas residuales de una casa de colonias. Esta casa se 

encuentra situada en el término municipal de Sant Pere de Ribes.  

La instalación incluirá una fosa séptica para el pretratamiento de las 

aguas residuales y un humedal de flujo subsuperficial para el tratamiento 

primario de estas aguas. El foso tiene una capacidad de 6 m3 de agua residual y 

le humedal tiene unas dimensiones de 10,6 x 18 x 0,3 m.  

Esta instalación ha sido diseñada para una ocupación media de la casa de 

50 habitantes equivalentes considerando que estos consumen 150 litros de agua 

al día por término medio. 

En el proyecto se  describe todo el necesario por realizar la construcción 

del humedal, como por ejemplo las cañerías, arquetas, impermeabilizaciones... 

Las partes principales de proyecto son la memoria y anejos, los planos, el pliego 

de condiciones y el presupuesto.  

Palabras clave:  proyecto, aguas, residuales, humedal, subsuperficial. 
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SYSTEM PROJECT OF A WASTE WATER TREATMENT BY MEANS OF A 

WETLAND FOR 50 EQUIVALENT INHABITANTS AND PLACED IN THE 

MUNICIPAL AREA  OF SANT PERE DE RIBES.   

Author:  Morte i Vidal, Oriol 

Tutors:  Balanyà i Martí, Teresa  

Iranzo Iranzo, Francisco  

Summary:   

The project is based on the measurement of an installation for the 

treatment of a summer camp waste water. This house is placed in the municipal 

area of Sant Pere de Ribes.  

The installation will include a septic tank for the waste water 

pretreatment and a wetland of subsuperficial flow for the primary treatment of 

these waters. The septic tank has a capacity of 6 m3 of residual water and the 

dimensions of the wetland is 10,6 x 18 x 0,3 m.   

This installation has been designed for an average occupation of the 

house of 50 equivalent inhabitants taking into account an average term of 150 

liters of water per person every day. 

In the project, all the material elements needed to build the wetland, such 

as the pipes, the waterproofing, are described. The main parts of the project are 

the memory and the annexes, the planes, the conditions schedule and the budget.   

Keywords:  project, waters, waster, wetland, subsuperficial. 

Summary 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és descriure i justificar les obres i instal·lacions 

necessàries per tal de poder implantar una petita estació de depuració de les aigües 

residuals, mitjançant un aiguamoll de flux subsuperficial, per a la futura casa de 

colònies de Mas d’en Bosc, en el terme municipal de Sant Pere de Ribes. El conjunt de 

la instal·lació tindrà una capacitat per a 50 habitants equivalents, per a tractar el cabal 

d’aigües residuals de la casa de manera que els treballs de manteniment es redueixin al 

mínim. 

En el present projecte es dissenyarà el conjunt de la instal·lació de tractament de 

les aigües residuals de la casa, la qual estarà formada per una fossa sèptica prefabricada 

de 6m3, arquetes de distribució i captació, l’aiguamoll de flux subsuperficial de 195 m2

amb impermeabilització de Polietilè, i les obres pertinents als tubs de conducció i 

desguàs de les aigües.   

2. ANTECEDENTS 
La casa de colònies es tracta d’una masia centenària, la qual posseeix una petita 

fossa sèptica excavada directament al sòl i dimensionada per tal de satisfer les 

necessitats d’una masia amb pocs inquilins. L’edat de l’obra també fa que actualment no 

es pugui assegurar l’estanqueïtat de la fossa. 

Aquests fets han portat als propietaris de la masia a l’eliminació de l’actual fossa per 

tal de construir una instal·lació que s’adapti més a les noves necessitats. 

Per aquestes raons, els propietaris de la masia creuen convenient la una instal·lació 

d’un petit sistema de tractaments de les aigües residuals, de manera que quedi integrat 

amb l’entorn de la casa de colònies. 

Un altre fet important que indueix la construcció d’un aiguamoll de flux 

subsuperficial és l’ús docent que es podria fer de la instal·lació, per tal de mostrar i 

ensenyar els avantatges de l’ús d’aquests sistemes de tractaments d’aigües als inquilins 

que s’allotgin en la casa. 
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3. BASES DEL PROJECTE 

3. 1. DIRECTRIUS I FINALITAT 

La finalitat del projecte és definir un nou sistema per tal de depurar les 

aigües residuals de la casa i aconseguir que aquestes tinguin una qualitat 

suficient com per ser abocades a la riera. 

3. 2. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

3. 2. 1. CLIMA 

El clima de Sant Pere de Ribes és mediterrani litoral, el qual es 

caracteritza per estius secs i càlids i hiverns humits i temperats. És, en 

general, un clima suau, influenciat bàsicament per dos factors: el mar, 

que s'encarrega de suavitzar les temperatures, i les muntanyes del massís 

del Garraf, que aïllen el territori de temperatures més baixes i fredes, 

característiques de les zones pròximes d'interior. L'època de major 

pluviositat coincideix amb les estacions de la primavera i de la tardor. 

En la tipologia d’aiguamolls que es pretén implantar, aquest clima 

sec n’afavoreix el funcionament ja que en zones caracteritzades per les 

pluges, no es recomanable instal·lar aiguamolls com aquests ja que a 

causa d’aquestes pluges i degut a possibles desbordaments, es podrien 

vessar les aigües residuals no tractades i provocar la contaminació de la 

zona propera a la casa i aigües avall del lloc on es troba l’aiguamoll. 

3. 2. 2. EDAFOLOGIA DEL SÒL 

La zona on es desenvolupa el projecte es troba en el Massís del 

Garraf, on el sòl predominant és el calcari. Concretament en la parcel·la 

s’hi troba un sòl de textura franco-arenosa i amb una profunditat de més 

de 1m, per tant aquest factor no és limitant pel desenvolupament del 

projecte. Tot i això serà necessari impermeabilitzar la base de l’aiguamoll 

per tal d’evitar possibles contaminacions del subsòl degut a infiltracions 

de les aigües residuals que hi circulen. 



           Memòria

3

3. 2. 3. TOPOGRAFIA 

El desnivell de la parcel·la on es desenvoluparà la major part del 

projecte és quasi nul, fet que ajudarà en l’anivellació de l’aiguamoll. 

En el plànol 2 es pot veure la topografia actual dels terrenys que 

envolten la casa. 

3. 2. 4. CABAL D’AIGUA 

L’aigua de subministrament domèstic de la casa prové d’un pou 

situat al costat de la casa i capaç de subministrar aigua suficient en els 

moments de màxima demanda. Aquesta aigua és apte per a ús domèstic, 

que és la seva principal finalitat. Per tant l’aigua no serà limitant en cap 

cas.  

Aquest fet duu a realitzar una hipòtesi de càlcul per tal d’estimar 

quin serà el cabal màxim d’aigües residuals a tractar. En l’annex 3 de 

dimensionament s’especifiquen els criteris seguits per tal d’obtenir un 

cabal mig de 7,5 m
3
/dia d’aigües residuals a tractar a partir del consum 

mig d’aigua de 150L/persona/dia. 

3. 2. 5. CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA RESIDUAL  

El fet que les aigües residuals només provinguin de la casa de 

colònies fa que es pugui caracteritzar com a aigües residuals 

domèstiques. 

D’aquesta manera es pot dir que es tractaran d’aigües generades 

pels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i 

vaixelles, etc.) d’origen principal aquelles que són generades pel 

metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni 

comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.  

Dins de les aigües residuals domèstiques, s’ha considerat que 

degut a l’ús majoritari de l’aigua dels hostes de la casa, per tant es 

considerarà una contaminació de nivell mitjà de les aigües amb valors: 

- 720 mg/L de sòlids totals en suspensió 

- 220 mg/L de DBO5

- 500 mg/L de DQO 
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En l’annex 1 s’especifiquen les concentracions de cada 

contaminant que es poden trobar en aquestes aigües.

3. 2. 6. NORMATIVA I REGLAMENT 

Les normatives que regeixen sobre el tractament i el posterior 

abocament de les aigües residuals, i en conjunt sobre la gestió de les 

aigües residuals són: 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de març. 

- Real decreto 1/2001, 20 de juliol. 

- Llei 46/99 

- Directiva 91/271/CEE 

3. 2. 7. QUALITAT EXIGIDA DE LES AIGÜES ABOCADES 

Les normatives vigents estableixen unes concentracions màximes 

dels contaminants en les aigües a abocar. De tots els paràmetres 

contemplats els més importants i els seus valors màxims són: 

- 60 mg/L de sòlids totals en suspensió 

- 25 mg/L de DBO5

- 125 mg/L de DQO 

Sent obligatòria una reducció de la contaminació en el sistema de 

tractament de: 

- 70% de sòlids totals en suspensió 

- 70-90% de DBO5

- 75% de DQO 

3. 3. CONDICIONS IMPOSADES PEL PROMOTOR 

Aconseguir reduir al mínim el manteniment i les despeses del sistema de 

recollida i tractament de les aigües residuals de la casa de colònies. Tant mateix, 

el nou sistema no ha de despendre males olors al ambient que envolta la casa de 

colònies, que perjudicarien a la qualitat de l’estància dels clients de la casa. A 

més a més de quedar totalment integrat amb l’entorn de la casa. 
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4. PROCÉS DE DEPURACIÓ 

4. 1. LA INSTAL·LACIÓ 

En la instal·lació dissenyada, el primer punt per on passen les aigües 

residuals és la fossa sèptica, lloc on es redueix el 30% de la concentració de 

DBO5 de les aigües. 

A continuació cal dividir el cabal d’aigua que surt de la fossa per tal de 

millorar l’homogeneïtat d’entrada a l’aiguamoll, aquesta divisió es regula 

mitjançant una arqueta de distribució.  

Quan l’aigua entra a l’aiguamoll, aquesta ha de superar el medi granular 

on hi ha la plantació de canyís. En el transcurs de l’aiguamoll, les bactèries 

allotjades en les arrels de les plantes i en el propi medi granular, van 

transformant les aigües residuals i reduint la seva concentració de contaminants.  

Un cop l’aigua ha superat l’aiguamoll, ja compleix la normativa per tal 

de poder ser abocada a la llera pública, per tant es condueixen les aigües que ja 

han superat el llarg de l’aiguamoll per tal de ser abocades a la riera. 

4. 2. DIAGRAMA DEL PROCÉS DE DEPURACIÓ 

AIGÜES 
RESIDUALS 

FOSSA SÈPTICA 

220 mg/L DBO5

ARQUETA DE 
DISTRIBUCIÓ 

AIGUAMOLL 

ARQUETA DE 
SORTIDA 

ABOCAMENT A LA 
RIERA

30% reducció

154 mg/l DBO5

més del 85% de reducció 

20 mg/l DBO5
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4. 3. DIMENSIONAMENT DE L’AIGUAMOLL 

Partint de les fórmules donades pels autors J. García Serrano i Angélica 

Corzo Hernández en la seva publicació “Depuración con humedales 

construidos”, s’han obtingut les dades teòriques a partir de les quals s’ha 

desenvolupat el dimensionament de l’aiguamoll. Aquestes mides calculades  

són:  

- 10,6 m d’amplada. 

- 18 m de longitud. 

- 0,3 m de profunditat. 

Aquestes són les mesures mínimes que haurà de tenir l’apartat on es 

realitzarà la transformació de les aigües residuals. 

5. ENGINYERIA D’OBRES 

5. 1. INTRODUCCIÓ 

En el lloc on s’ubicarà l’aiguamoll, actualment forma part del 

camp de cultiu adjacent a la casa. Per tant caldrà eliminar una part 

d’aquest camp per realitzar el moviment de terres necessari per adequar 

el terreny per la construcció del aiguamoll. 

5. 2. MOVIMENT DE TERRES 

L’aiguamoll estarà excavat en el sòl de parcel·la, de tal manera 

que no superi en cap cas un desnivell de 0,02 m/m, sent apropiat un 

desnivell de 0,01 m/m. Els tal·lus perimetrals de l’excavació han de ser a 

45º. 

5. 3. DISTRIBUCIÓ EN PLANTA 

La superfície total de la instal·lació de l’aiguamoll serà de 

aproximadament 850 m2, dels quals 195 m2 formaran part del propi 

aiguamoll. 

El conjunt de la instal·lació estarà format per una fossa sèptica 

que realitzarà la funció de pretractament de les aigües residuals, i a 

continuació l’aigua residual passa cap al propi aiguamoll.  
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La planta de l’aiguamoll serà de 18 metres de llarg per 10,6 

metres d’ample, i tindrà una profunditat de 35 cm. 

5. 4. CANONADES 

Al tractar-se d’un sistema de sanejament autònom, el cabal que 

haurà de tractar és molt petit i per tant les dimensions teòriques de les 

canonades per a aquest cabal serien molt petites. És per això que s’ha 

optat per a utilitzar una única mida de canonades al llarg del sistema, 

concretament es col·locaran tubs de PVC de 200 mm de diàmetre i amb 

una pressió de treball de 10 atm per consideracions constructives.  

D’aquesta manera es sobredimensionen les canonades de tal 

manera que no caldrà preocupar-se per a possibles obturacions causades 

per la naturalesa de les aigües que hi circulen. 

5. 5. ARQUETES 

Per tal de millorar l’homogeneïtat de distribució de les aigües 

residuals al llarg de l’aiguamoll, es construirà una arqueta de distribució. 

Aquesta servirà per dividir el cabal d’aigües en quatre branques d’entrada 

a l’aiguamoll.  

Un cop l’aigua ja ha travessat l’aiguamoll i per tant ja ha rebut tot 

el tractament, cal recollir-la per poder ser abocada a la riera. Per fer-ho 

s’utilitzarà una canonada perforada i situada a l’extrem inferior de 

l’aiguamoll perpendicularment al flux de l’aigua. Com que aquesta 

canonada es troba en la part inferior de l’aiguamoll, és necessària la 

construcció d’una arqueta de sortida, on el tub de recollida de les aigües 

tractades recuperi l’alçada del nivell de l’aigua per tal de mantenir 

l’aiguamoll inundat. A més a més en aquesta arqueta també hi haurà una 

vàlvula per tal de poder buidar l’aiguamoll en el cas de que fos necessari. 

En els plànols 6.2 i 6.3 es detallen aquestes arquetes. 
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5. 6. IMPERMEABILITZACIÓ 

En tota la superfície inferior de l’aiguamoll s’hi col·locarà una 

capa de material impermeable per tal d’evitar fugues i infiltracions de les 

aigües residuals cap al subsòl de la finca. 

El material utilitzar per aquesta finalitat constarà serà PEAD de 2 

mm protegit per dues capes de geotèxtil.  

En el plànol 6.1 es troba detallada tota la capa impermeabilitzant. 

5. 7. FARCIMENT  

En la zona on es realitzarà la transformació de les aigües residuals 

estarà reomplerta de sorra de silici amb una diàmetre efectiu de 5 mm. En 

la zona d’entrada de l’aigua residual a l’aiguamoll i la zona de recollida i 

sortida de l’aigua ja tractada, s’hi col·locarà grava calcària amb un 

diàmetre efectiu de 50 a 70 mm, per tal d’aconseguir una bona 

uniformitat del flux al llarg de l’aiguamoll.  

5. 8. PLANTACIÓ 

La zona on es produirà el tractament de les aigües en l’aiguamoll, 

estarà recoberta per una plantació de phragmites australis, la qual ajudarà 

al correcte funcionament del aiguamoll. En l’annex 2 es detallen les 

característiques d’aquesta plantació. 

6. MANTENIMENT 
Aquesta instal·lació ha estat dissenyada per tal de tenir el mínim de manteniment 

possible al llarg del temps. 

Les tasques de manteniment més habituals seran les d’inspecció visual del 

sistema per tal de verificar el seu correcte funcionament. A més a més de les 

inspeccions rutinàries, caldrà realitzar operacions com les de neteja de les males herbes 

en les zones d’entrada i sortida de les aigües a l’aiguamoll, control del nivell 

d’inundació, buidatge i neteja de la fossa, entre d’altres. 

Totes aquestes tasques es troben detallades en l’annex 4. 
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7. PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
Es tracta d’una obra de petites dimensions, això fa que el nombre d’operaris 

pugui ser petit sense haver de retardar la durada de l’obra. És per això que s’ha 

planificat l’obra de manera que es realitzin les diferents operacions pas a pas i amb un 

ordre preestablert. 

S’ha estimat que el conjunt de la instal·lació podrà estar en funcionament 

desprès de 24 dies laborables. 

En l’annex 5 s’especifiquen els passos a seguir per als operaris, d’aquesta 

manera s’assegurarà un bon muntatge de la instal·lació per tal d’evitar possibles errors i 

despeses extres degudes a aquests errors. 

8. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
Al tractar-se d’un projecte de petites dimensions, segons la normativa, amb un 

estudi bàsic de seguretat i salut és suficient per al volum d’obres que es tractarà.  

El present estudi es troba detallat en l’annex 6, on s’hi detallen el principals 

riscos que poden sorgir durant el procés constructiu de l’aiguamoll, i les mesures 

preventives que caldrà aplicar per tal d’evitar el màxim nombre de perills als que 

estaran sotmesos els operaris que duguin a terme el projecte. 
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9. RESUM DEL PRESSUPOST 
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1. OBJECTE 
És objecte d’aquest annex mostrar els paràmetres mitjos del principals 

components a tenir en compte en les aigües residuals domèstiques, ja que aquesta 

tipologia d’aigües es la que s’espera obtenir en la casa de colònies. 

2. CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 
DOMÈSTIQUES 

A continuació es mostra una taula amb els valors de concentració de les diferents 

substàncies i compostos que es poden trobar habitualment en les aigües residuals 

d’origen domèstic. Per el cas del present projecte s’han considerat el paràmetres de 

concentració mitjana. 

Contaminants Unitats 
 Concentració  

Dèbil Mitjana Forta 

Sòlids totals en suspensió (SST) mg/L 350 720 1200 
Dissolts totals (SDT) mg/L 250 500 850 
Fixes mg/L 145 300 525 
Volàtils mg/L 105 200 325 
Sòlids en suspensió (SS) mg/L 100 220 350 
Fixes mg/L 20 55 75 
Volàtils mg/L 80 165 275 
Sòlids sedimentables  mg/L 5 10 20 

Demanda bioquímica d’oxigen (DBO5) mg/L 110 220 400 
Carboni orgànic (COT) mg/L 80 160 290 

Demanda química d’oxigen (DQO) mg/L 250 500 1000 
Nitrogen (total en forma de N) mg/L 20 40 85 
Orgànic mg/L 8 15 35 
Amoníac lliure mg/L 12 25 50 
Nitrits mg/L 0 0 0 
Nitrats mg/L 0 0 0 
Fòsfor (total en forma de P) mg/L 4 8 15 
Orgànic mg/L 1 3 5 
Inorgànic mg/L 3 5 10 
Clorurs mg/L 30 50 100 
Sulfats mg/L 20 30 50 
Alcalinitat (com a CaCO3) mg/L 50 100 200 
Greixos mg/L 50 100 150 
Coliforms totals  Nº/100mL 106-107 107-108 107-109
Compostos orgànics volàtils (COVs) µg/L <100 100-400 >400 

 Font: Metcalf i Eddy 1995 
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1. OBJECTE 
És objecte d’aquest annex la descripció del disseny general de tota la instal·lació 

requeria per a l’execució completa del present projecte. 

  

2. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 
En la selecció de la ubicació d’un sistema d’aiguamolls es tenen en compte 

diverses variables, les quals bàsicament afecten en el procés constructiu i en els costos 

que es deriven d’aquest. Els aiguamolls s’han de trobar en zones planes, les quals 

permetin que l’aigua circuli per gravetat pels diferents elements del sistema de 

depuració. 

Seguint aquests conceptes bàsics per a una bona ubicació de l’aiguamoll, s’ha 

escollit un apartat de la parcel·la adjunta a la casa per tal de construir-hi l’aiguamoll, 

detallat en el plànol 3. 

3. CONFIGURACIÓ 
 En el moment que les aigües residuals surten de la casa per dirigir-se a l’antiga 

fossa sèptica és on comença el projecte.  

 A partir d’aquest punt es realitza la captació de l’aigua per enviar-la a la nova 

fossa on es realitzarà el tractament primari de les aigües residuals. 

Pel que fa a l’aiguamoll, al tractar-se d’un sistema de sanejament autònom on es 

pot controlar la producció d’aigua residual, ja que es podran saber quines són les 

èpoques en que la casa es trobarà sense inquilins, no és imprescindible haver de dividir 

l’aiguamoll en diverses caselles per a poder realitzar les operacions de manteniment. 

 D’aquesta manera s’opta per la construcció d’un únic aiguamoll el qual 

s’aprofitaran les èpoques de menys afluència d’inquilins a la casa per tal de realitzar les 

operacions de manteniment que siguin necessàries en cada moment.  
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4. ELEMENTS CONSTITUENTS DEL SISTEMA 

4. 1. LA FOSSA SÈPTICA 

S’utilitzarà una fossa prefabricada per tal d’assegurar que aquesta no té 

pèrdues. Aquesta fossa es soterrarà per tal de que l’aigua segueixi el circuit per 

gravetat i així evitar despeses innecessàries de bombament d’aigua. 

En aquesta fossa es retindran les partícules més grolleres que continguin 

les aigües residuals de la casa. 

El principi de funcionament de la fossa és la decantació de l’aigua per tal 

de que sedimentin els elements més grollers i pensants que pugui contenir, a la 

vegada que es deixen en flotació els olis i greixos. 

Gràcies a la fossa es realitza el pretractament de l’aigua. D’aquesta 

manera l’aigua ja està llesta per ser tractada per l’aiguamoll, ja que gràcies a la 

fossa s’eviten possibles obturacions del farciment de l’aiguamoll i en 

conseqüència el mal funcionament d’aquest. 

Aquesta fossa es troba detallada en el plànol 7.   

4. 2. L’AIGUAMOLL 

4. 2. 1. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ I RECOLLIDA 

L’objectiu dels sistemes de distribució i recollida es 

fundamentalment el de garantir una bona distribució i recollida de l’aigua 

respectivament. Si el cabal no es reparteix uniformement al llarg de tot el 

sistema, es generaran zones mortes, circuits preferents i el pitjor de tot és 

que hi haurà un risc molt elevat d’obturació en la zona on hi passi 

majoritàriament l’aigua.  

La canonada que porta l’aigua cap a l’aiguamoll caldrà que tingui 

un diàmetre tal que la l’amina l’aigua no superi les tres quartes parts de la 

canonada. Així s’aconsegueix que l’aigua circuli com una làmina lliure. 

Per tant el diàmetre d’aquesta canonada dependrà de la quantitat d’aigua 

que hi circuli en el moment de màxim cabal, tot i que es recomana que 

com a mínim aquestes canonades han de tenir un diàmetre de 200 mm 

per tal d’evitar possibles obturacions.  
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Al tractar-se d’un aiguamoll de petites dimensions, la millor opció 

per tal d’aconseguir una entrada homogènia de l’aigua al llarg de 

l’aiguamoll, és la de construir una arqueta de distribució. En aquesta 

caldrà dividir el cabal de tal forma que les diferents entrades d’aigua a 

l’aiguamoll no superin els tres metres de separació entre elles. En aquesta 

arqueta l’aigua que es dirigeix cap a l’aiguamoll topa amb un mur de 

maons foradats col·locats perpendicularment al flux de l’aigua, l’objectiu 

d’aquest mur és el de reduir la velocitat que pugui dur l’aigua. Un cop 

l’aigua supera el mur de maons, es distribueix cap a les diferents 

canonades de distribució mitjançant un sistema de sobreeixidor 

perfectament anivellat. Els detalls de l’arqueta s’especifiquen en el plànol 

6.3 on hi ha els detalls constructius d’aquesta. 

Un cop es divideix el cabal d’aigua, aquesta es dirigeix cap a 

l’aiguamoll, on entra pel que es coneix com a zona d’entrada. Després de 

circular al llarg de l’aiguamoll. L’aigua ja tractada s’evacua per la 

denominada zona de sortida. Aquesta zona consta d’un tub perforat 

perfectament anivellat en perpendicular a la direcció del flux i situat en la 

part més baixa de l’aiguamoll. 

Un cop recollida l’aigua ja tractada cal que aquesta superi 

l’arqueta de sortida del sistema. Aquest element serveix per tal de 

mantenir el nivell d’aigua de l’aiguamoll, a la vegada que una vàlvula 

permet obrir la canonada de sortida en el punt més baix de l’aiguamoll, 

d’aquesta manera es podrà buidar per complet l’aiguamoll en cas e que 

sigui necessari. 

 En el plànol 6.1 i 6.2 es mostren els detalls de les zones d’entrada 

i sortida de l’aigua en l’aiguamoll. 

Després de sortir de l’aiguamoll, l’aigua ja compleix amb els 

límits d’abocament i per tant, aquesta es conduirà mitjançant una 

canonada cap a la riera, lloc on s’abocarà. 

4. 2. 2. EL MEDI GRANULAR 

El medi granular pròpiament de l’aiguamoll, està delimitat per les 

zones d’entrada i sortida del cabal d’aigua. Aquest medi cal que no tingui 

partícules fines, que sigui homogeni i capaç de mantenir les seves 



           Annex 2

4

propietats i forma al llarg del temps. A més a més ha de permetre un bon 

desenvolupament de les arrels de les plantes i del biofilm.  

En funció de la granulometria, el medi proporcionarà una 

conductivitat hidràulica diferent, sent més elevada en les granulometries 

més gruixudes. A continuació es mostra una taula amb la relació entre el 

diàmetre efectiu, la porositat i la conductivitat hidràulica. 

Tipus de medi 
Diàmetre 
efectiu 

D10 (mm) 
Porositat 

(%) 

Conductivitat 
hidràulica 

kS (m3/m2•d) 

Sorres graduades 2 28-32 100-1000 

Sorres gravoses 8 30-35 500-5000 

Grava fina 16 35-38 1000-10000 

Grava mitjana 32 36-40 10000-50000 

Roca petita 128 38-45 50000-250000 

En el present sistema s’ha escollit una sorra de silici amb un 

diàmetre efectiu de 5 mm i una conductivitat hidràulica de 

aproximadament 1650 m3/m2•d. 

4. 2. 3. IMPERMEABILITZACIÓ 

La impermeabilització de l’aiguamoll té com a objectiu assegurar 

la retenció de les aigües en l’interior de l’aiguamoll per tal d’evitar 

infiltracions que podrien contaminar el subsòl i les aigües subterrànies. 

La impermeabilització es fa tant als talussos d’entrada i sortida de l’aigua 

com en tot els fons de l’aiguamoll. 

Per tal de realitzar la impermeabilització s’utilitzaran làmines de 

polietilè d’alta densitat, les quals estaran protegides per lamines de 

geotèxtil. Per aconseguir una superfície uniforme i llisa per col·locar la 

làmina impermeable serà necessari recobrir el fons de l’aiguamoll amb 

sorra, així s’aconsegueix un bon llit per la làmina de polietilè ja que 

aquesta es sensible a les possibles arestes de les pedres del terreny, les 

quals la podrien perforar. El plànol 6.1 detalla la col·locació de la 

impermeabilització. 
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4. 2. 4. PLANTACIÓ 

L’espècie vegetal triada per ser plantada en l’aiguamoll ha estat el 

canyís (Phragmites australis), ja que es tracta de la planta que millors 

resultats ha donat en aquest tipus d’aiguamoll. 

La plantació es realitzarà mitjançant plàntules prèviament 

cultivades en instal·lacions específiques. Aquestes plàntules es 

col·locaran en el medi granular amb una densitat de tres exemplars per 

metre quadrat. A continuació es mostra el sistema a utilitzar per a 

realitzar la plantació del canyís.  
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1. OBJECTE 
 És objecte d’aquest annex el càlcul de les dimensions apropiades de l’aiguamoll 

per tal de que aquest s’adapti a les necessitats de la casa de colònies. 

2. CONDICIONANTS 

2. 1. CABAL 

El cabal que tracti la instal·lació és directament proporcional a la 

superfície d’aquesta. 

En el moment de realitzar el dimensionament d’una instal·lació d’aquesta 

mena el cabal que cal prendre és el mig que suportaria la instal·lació al llarg de 

la seva vida. 

Per tal de realitzar els càlculs i tenint en compte que en la casa s’hi ha 

considerat un nombre d’inquilins mig de 60, el cabal mig que tractarà la 

instal·lació suposant un consum mig d’aigua de 150 L/persona, serà de 7,5 m3. 

   

2. 2. FLUX DINS DEL AIGUAMOLL 

Per la utilització de les equacions de disseny s’ha de suposar que els 

aiguamolls construïts es comporten com a reactors de flux ideal en pistó. 

2. 3. EFICIÈNCIA D’ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS 

En general s’accepta que la superfície de disseny serà la correcte quan un 

95% de les concentracions de contaminants es trobin per sota dels límits 

d’abocament. 

2. 4. LÍMITS D’ABOCAMENT 

Les normatives que regeixen sobre el tractament i el posterior abocament 

de les aigües residuals, i en conjunt sobre la gestió de les aigües residuals són: 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de març. 

- Real decreto 1/2001, 20 de juliol. 
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- Llei 46/99 

- Directiva 91/271/CEE 

En aquestes normatives vigents estableixen unes concentracions màximes 

dels contaminants en les aigües a abocar. De tots els paràmetres contemplats els 

més importants i els seus valors màxims són: 

- 60 mg/L de sòlids totals en suspensió 

- 25 mg/L de DBO5

- 125 mg/L de DQO 

Sent obligatòria una reducció de la contaminació en el sistema de 

tractament de: 

- 70% de sòlids totals en suspensió 

- 70-90% de DBO5

- 75% de DQO 

2. 5. RELACIÓ LLARG AMPLE DEL AIGUAMOLL 

Un cop fet el dimensionament s’ha de verificar que la relació llarg:ample 

sigui com a mínim 1:1. en el cas de que no compleixi aquesta condició, es a dir, 

que l’amplada sigui més gran que la llargada, caldrà dividir la superfície total en 

diferents apartats els quals compleixin aquesta condició.  

2. 6. PROFUNDITAT EFECTIVA 

En aquesta tipologia d’aiguamolls clàssicament la profunditat ha estat de 

60 cm, en aquest cas al tractar-se d’un sistema autònom de reduïdes dimensions, 

amb només la meitat de profunditat del medi granular serà suficient. Per tant la 

profunditat efectiva del medi granular queda fixada en 30 cm. 

3. BASES DE CÀLCUL 

3. 1. DIMENSIONAMENT BIOLÒGIC 

Per tal de realitzar un dimensionament d’acord amb l’eliminació de la 

DBO  s’utilitzarà l’equació donada per Garcia Serrano, J., i Corzo Hernández, 

A., la qual determina la superfície que ha de tenir l’aiguamoll: 
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   S = superfície dels aiguamolls (m2). 

   Q = cabal d’entrada (m3/d). 

   kA = constant cinètica (m/d). 

   Co = concentració del afluent (mg/L). 

   C1 = concentració del efluent (mg/L). 

Un cop calculada la superfície cal comprovar que la càrrega orgànica 

superficial sigui menor de 6 g DBO5/m
2·dia mitjançant la següent equació: 

diamDBOg
S

CQ
CS ·/6

· 2
5

0 ≤=

3. 2. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 

Un cop coneguda la superfície del sistema cal determinar-ne les 

dimensions (amplada i longitud). Aquest dimensionament es calcula aplicant la 

Llei de Darcy, la qual descriu el règim de flux en un medi porós segons la 

següent equació: 

sAkQ SS ··=

Q = cabal d’entrada (m3/d).  

kS = conductivitat hidràulica del medi en unitat de secció 

perpendicular a la direcció del flux (m3/m2·d). 

AS = secció de l’aiguamoll perpendicular a la direcció del 

flux (m2). 

s = gradient hidràulic o pendent (m/m). 

Tipus de medi 
Diàmetre efectiu

D10 (mm) 

Porositat 

(%) 

Conductivitat hidràulica

kS (m3/m2•d) 

Sorres graduades 2 28-32 100-1000 

Sorres gravoses 8 30-35 500-5000 

Grava fina 16 35-38 1000-10000 

Grava mitjana 32 36-40 10000-50000 

Roca petita 128 38-45 50000-250000 
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Per tant canviant la configuració de l’equació de la Llei de Darcy s’obté 

l’àrea de l’aiguamoll: 

sk

Q
A

S

S ·
=   sent Q el cabal mig diari (m3/d). 

on a ks cal aplicar-li un coeficient de seguretat que redueix 

la conductivitat 7 vegades. 

   

Calculada l’àrea de la secció transversal, i un cop fixada la profunditat 

(h), es pot determinar l’amplada del aiguamoll: 

h

A
W s

=   

W = amplada del aiguamoll (m). 

AS = secció de l’aiguamoll perpendicular a la direcció del 

flux o àrea (m2). 

h = profunditat del aiguamoll (m). 

    

Coneguda l’amplada i tenint en compte la superfície determinada amb el 

dimensionament biològic es determina la longitud del aiguamoll: 

W

S
L =

L = longitud (m). 

 S = superfície (m2). 

W = amplada (m). 

Per últim cal verificar que la relació L:W sigui major a 1:1, en cas 

contrari caldrà dividir la superfície total tantes vegades com sigui necessari, per 

tal de formar vàries caselles que compleixin la relació.  

4. DIMENSIONAMENT 

4. 1. DADES PRÈVIES 

La casa de colònies té una capacitat màxima per a 75 persones i per a 

realitzar els càlculs de dimensionament es parteix del supòsit de que la casa 
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tindrà una ocupació mitjana de 50 persones al llarg de l’any. El consum mig 

d’aigua dels inquilins de la casa es considera de 150 L/persona/dia. 

Partint de les dades dels autors Metcalf i Eddy, on la concentració mitja 

de DBO5 de les aigües residuals domèstiques és de 220 mg/L i considerant que 

la fossa sèptica prèvia a l’aiguamoll redueix un 30% de la DBO5, obtenim una 

concentració inicial (C0) de DBO5 de 154 mg/L. Per tal d’assegurar que es 

compleix amb la normativa d’abocament d’aigües residuals, es buscarà que la 

concentració de DBO5 del efluent de l’aiguamoll (C1) sigui de 20 mg/L. 

El medi filtrant del qual es farcirà l’aiguamoll serà de sorra graduada amb 

una granulometria mitja de 5 mm de diàmetre i una conductivitat hidràulica (ks) 

de 1650 m3/m2•d. 

Per al correcte funcionament de l’aiguamoll, aquest ha de tenir un 

pendent del 1%. 

4. 2. DIMENSIONAMENT BIOLÒGIC 

 Superfície de l’aiguamoll: 

2

1

0 36,191
20

154
ln

08,0

5,7
ln m

C

C

k

Q
S

A

=


=


=   

    S = superfície del aiguamoll (m2). 

    Q = cabal d’entrada (m3/d). 

    kA = constant cinètica (m/d) = 0,08 m/d 

    Co = concentració del afluent (mg/L). 

    C1 = concentració del efluent (mg/L). 

4. 3. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 

218,3
01,0·1650

5,7

·
m

sk

Q
A

S

S ===    

Q = cabal mig d’entrada (m3/d).  

kS = conductivitat hidràulica del medi en unitat de secció 

perpendicular a la direcció del flux (m3/m2·d). 
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AS = secció de l’aiguamoll perpendicular a la direcció del 

flux (m2). 

s = gradient hidràulic o pendent (m/m). 

Calculada l’àrea de la secció transversal, i un cop fixada la profunditat 

(h), es determina l’amplada del aiguamoll: 

m
h

A
W s 6,10

3,0

18,3
≈==   

W = amplada del aiguamoll (m). 

AS = secció de l’aiguamoll perpendicular a la direcció del 

flux o àrea (m2). 

h = profunditat del aiguamoll (m). 

    

Coneguda l’amplada i tenint en compte la superfície trobada amb el 

dimensionament biològic es calcula la longitud del aiguamoll: 

m
W

S
L 18

6,10

36,191
≈==

L = longitud (m). 

 S = superfície (m2). 

W = amplada (m). 

Per últim cal verificar que la relació L:W sigui major a 1:1, en aquest cas 

es compleix i per tant no serà necessari dividir l’aiguamoll en més d’una cel·la. 

  

4. 4. DIMENSIONAMENT TOTAL 

  Les dimensions calculades de l’aiguamoll han estat de: 

   W = 10,6 m  

   L = 18 m 

Aquestes dimensions són les que ha de tenir l’apartat de l’aiguamoll on 

es realitzarà el tractament de l’aigua. A aquestes mesures calculades cal sumar la 

zona d’entrada i la de sortida de l’aiguamoll, les quals mesuren 50 cm cadascuna 

d’elles.  
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4. 5. DIMENSIONAMENT DE L’EXCAVACIÓ  

Tot i que la profunditat de l’aiguamoll s’ha definit en 30 cm, la 

profunditat real serà de 35 cm, ja que es aconsellable deixar una capa fina de 

medi granular sense estar submergida. D’aquesta manera es redueixen les 

pèrdues d’aigua per evaporació i per tant es redueixen les possibles males olors 

que podien sortir dels primers trams de l’aiguamoll. D’aquesta profunditat cal 

afegir-hi la capa de materials aïllants i el llit de sorra.  

Les dimensions d’amplada i llargada de l’aiguamoll han estat calculades 

per a un aiguamoll del tipus prisma, però en la realitat en tot el perímetre de 

l’aiguamoll hi hauran talussos amb un pendent del 100%. Per tant les dades 

calculades s’aplicaran a la base de l’aiguamoll i així es sobredimensiona 

l’aiguamoll pel que fa a l’amplada, ja que realment la zona efectiva de 

tractament serà un prisma de secció trapezoïdal. 

Aquest marge que ocupen la capa de materials aïllants i el llit de sorra 

també serà necessari afegir-la als quatre costats de l’aiguamoll per tal de trobar 

el volum de l’excavació. 
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1. OBJECTE 
És objecte d’aquest annex la descripció de les tasques requerides al llarg del 

temps, per tal d’aconseguir bon funcionament del sistema de tractament de les aigües 

residuals del present projecte, i els costos que signifiquen aquestes tasques. 

2. OPERACIONS 

2. 1. POSADA EN FUNCIONAMENT 

Es considera que la posta en marxa ha finalitzat quan la vegetació està 

ben consolidada, és a dir aproximadament un any o cicle biològic. Les 

poblacions bacterianes responsables en gran part de l’eliminació dels 

contaminants es desenvolupen en un període que va de 3 a 6 mesos.  

És possible que durant el desenvolupament del canyís, sorgeixin 

problemes de males herbes en la superfície de l’aiguamoll. Una solució que es 

podria optar per eradicar les males herbes seria apujar el nivell de l’aigua per tal 

de que aquest quedi lleugerament per damunt de la superfície, però quan els 

aiguamolls no es poden entollar a causa de les males olors o a la presència 

d’insectes que provoca augmentar el nivell de l’aigua en l’aiguamoll, les males 

herbes s’hauran d’arrencar manualment com serà en aquest cas. 

2. 2. MANTENIMENT RUTINARI 

És molt important que els tractaments previs funcionin correctament de 

forma continuada ja que en cas contrari s’accelerarà el procés d’obturació de 

l’aiguamoll. En sanejaments autònoms com és en aquest cas, s’ha de realitzar 

una revisió del equips de tractament primaris, és a dir de la fossa sèptica una 

vegada cada dues setmanes. També durant aquesta revisió es comprovarà que 

l’aigua flueixi adequadament per tots els elements del sistema per a observar si 

hi ha obturacions.  

Les zones d’entrada i sortida de l’aigua en l’aiguamoll s’haurien de 

netejar amb una periodicitat de com a mínim 6 mesos. La revisió setmanal també 

inclourà un control del nivell d’inundació de l’aiguamoll. No ha de permetre’s 

en cap cas que les arrels de les plantes es quedin sense aigua i per tant es vigilarà 
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que el nivell d’aigua es mantingui uns 5 cm per sota de la superfície del medi 

granular.  

2. 3. OPERACIONS A LLARG TERMINI 

Es recomana realitzar segues cada any quan comencin a assecar-se les 

parts aèries de les plantes. En zones Mediterrànies com la que ens trobem, això 

ocorre aproximadament al novembre. Les segues es poden realitzar amb 

maquinària lleugera, tot i que degut a la mida de l’aiguamoll és aconsellable 

realitzar aquestes tasques de forma manual per tal de no provocar cap accident 

que pogués malmetre la capa impermeabilitzant que sobresurt pel perímetre de 

l’aiguamoll. 

 Les segues són necessàries per a eliminar material vegetal que es 

descompon en la superfície del mitjà granular i accelera el procés d’obturació 

del medi granular. També contribueix en l’eliminació de nutrients. El material 

retirat es pot compostar o cremar. 

L’extracció dels llots de la fossa es començarà a realitzar després que el 

sistema hagi funcionat com a mínim un any, a partir d’aquest moment es 

recomana un buidatge i neteja de la fossa sèptica anual.  

Quan la l’obturació del medi granular és molt severa, apareixen extenses 

zones entollades i es redueix l’eficiència del sistema. És en aquest moment en el 

qual s’ha de procedir a la substitució del medi granular. En principi els sistemes 

es dissenyen perquè la l’obturació, si apareix, ho faci cap al final de la vida útil 

de la instal·lació. No obstant això, una excessiva càrrega contaminant, juntament 

amb una gran acumulació de restes vegetals pot reduir notablement la porositat 

del medi i obturar-lo abans del previst. La prevenció de l’obturació passa per 

realitzar una bona explotació i manteniment dels sistemes. 

2. 4. QUADRE D’OPERACIONS 

A continuació es mostra una taula amb les operacions de manteniment i 

la seva periodicitat: 
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OPERACIONS PERIODICITAT 

Control del nivell d’inundació de l’aiguamoll i inspecció 
visual de tot el sistema.  

Revisió de l’equip de tractament primari (fossa). 

Comprovació del correcte funcionament del circuit 
hidràulic de la instal·lació. 

Eliminació de les males herbes de les zones d’entrada i 
sortida de l’aigua en l’aiguamoll. 

Sega del canyís. 

Buidatge i neteja de la fossa. 

Setmanal 

Bisetmanal 

Bisetmanal 

Semestral 

Anual 

Anual 

3. COSTOS 

3.1. COSTOS D’EXPLOTACIÓ 

Degut a la mida de l’explotació i de les característiques amb les quals ha 

estat dissenyada, es suposen que els costos d’explotació seran nuls. Aquest fet és  

degut a que no serà necessària la implicació permanent de cap operari, a la 

vegada que els sistema serà autònom, la qual cosa farà que no depengui de cap 

mena de subministrament energètic addicional. 

3.2. COSTOS DE MANTENIMENT 

3.2.1 Primer any 
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3.2.2. Any n després de la posta en funcionament 
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1. OBJECTE 
És objecte d’aquest annex preveure els temps necessaris per a realitzar les 

diferents operacions que es duran a terme durant l’execució del present projecte. 

2. OPERACIONS A REALITZAR 
A. Desbrossament i neteja de la zona on es desenvoluparà el projecte. 

B. Excavacions i moviment de terres. 

C. Anivellació del fons de l’aiguamoll. 

D. Instal·lació de la fossa. 

E. Construcció de les arquetes. 

F. Preinstal·lació de les canonades. 

G. Addició de la sorra al fons del forat que acollirà l’aiguamoll. 

H. Instal·lació del conjunt de capes d’impermeabilització (sense ancorar). 

I. Unió de les canonades amb les brides i les làmines impermeabilitzants. 

J. Subjecció de les capes aïllants mitjançant la rasa perimetral. 

K. Reompliment de les rases on s’hi ha fet passar les canonades.  

L. Instal·lació de la canonada de desguàs de l’aiguamoll. 

M. Farciment de l’aiguamoll amb el material de les zones d’entrada. 

N. Col·locació separador provisional entre materials de l’aiguamoll. 

O. Farciment de l’aiguamoll amb la sorra. 

P. Ompliment de l’aiguamoll amb aigua. 

Q. Verificació del funcionament del circuit hidràulic.

R. Plantació del canyís.  

3. MITJANS CONSIDERATS 
La programació de l’obra es realitza considerant dos operaris a temps complet, 

els quals disposen de totes aquelles eines que necessitin per realitzar les diferents 

operacions necessàries per a un bon desenvolupament de les obres. 
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4. PROGRAMACIÓ  (DIAGRAMA DE GANTT) 
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1. JUSTIFICACIÓ DEL PRESENT ESTUDI 
El Reial decret 1.627/1.997 de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, establix en l'apartat 2 de 

l'Article 4 que en els projectes d'obra no inclosos en els supòsits previstos en l'apartat 1 

del mateix Article, el promotor estarà obligat  a que durant la fase de redacció del 

projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Per tant, cal comprovar que es 

donen tots els supòsits següents:  

a. El Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) és inferior a 450.000 euros  

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 16 % IVA  

PEC = 36.380,73� €  

PEM = Pressupost d'Execució Material.  

b. No hi haurà en cap moment més de 20 treballadors simultàniament. 

c. El volum de mà d'obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma 

dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra). 

d. No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.  

Com no es dóna cap dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del Reial 

Decret 1627/1.997 es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

2. OBJECTE 
Com s'especifica en l'apartat 2 de l'Article 6 del Rial Decret 1627/1997, l'Estudi 

Bàsic haurà de contenir els següents apartats: 

− Les normes de seguretat i salut aplicables en l'obra.  

− La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 

mesures tècniques necessàries.  

− Relació dels riscos laborals que no poden eliminar-se en relació a 

l'assenyalat en l’apartat anterior, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir riscos valorant la seva 

eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives (si escau, es 

tindrà en compte qualsevol tipus d'activitat que es porti a terme en la 

mateixa i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en 

un o varis dels apartats de l'Annex II del Reial decret.)  
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− Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu moment, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT LA 
REALITZACIÓ DE L’OBRA 

− Es mantindrà l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

− S’elegirà l’emplaçament dels llocs de treball, tenint en compte les bones 

condicions d’accés. 

− Es farà el manteniment, el control previ, a la posta en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de 

l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

− Es delimitarà i condicionarà les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

− Es procedirà a la recollida de materials perillosos, en cas de la seva 

utilització. 

− Es procedirà a l’emmagatzematge, a l’eliminació o evacuació dels residus 

o runa. L’evacuació es farà cap a abocadors legalment autoritzats. 

− S’haurà de produir la cooperació entre els contractistes i incompatibilitats 

de qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o prop 

del lloc de l’obra. 

4. PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA 
Mesures que s’aplicaran en l’acció preventiva: 

− Evitar riscos. 

− Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

− Combatre els riscos a l’origen. 

− Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 

reduir els efectes del mateix a la salut. 

− Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
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− Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

− Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l’organització treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals el treball. 

− Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual. 

− Donar les degudes instruccions als treballadors. 

5. NORMATIVA APLICABLE 
− RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 

construcción. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de 

Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

− Ley 31/1995 de 8 de noviembre(BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborables. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

• En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 

1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (O.09/03/1971). 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE:07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels 

equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (O.09/03/1971). 

• O.de 20 de septiembre de 1986 (BOE:13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que 

sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d’errades: BOE :31/10/86 

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e 

instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
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• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificació: O.de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81)

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE:16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derrogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 

1215/1997. 

• O. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de 

construcció. 

6. RISCS I MESURES A APLICAR 

5.1. MOVIMENTS DE TERRES 

Perills identificats 

� Caigudes d’operaris al mateix nivell. 

� Caigudes d’operaris a diferent nivell. 

� Caiguda d’objectes sobre operaris. 

� Caiguda de materials transportats. 

� Xocs o cops contra objectes. 

� Aixafaments deguts a les parts mòbils de la maquinària. 
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� Lesions i/o talls en les mans i peus. 

� Sobreesforços.  

� Soroll, contaminació acústica. 

� Vibracions.  

� Ambient empolsinat.  

� Partícules en els ulls. 

� Contactes elèctrics directes i indirectes. 

� Inhalació de substàncies tòxiques. 

� Condicions meteorològiques adverses. 

� Treballs en zones humides o mullades. 

� Problemes de circulació amb vehicles i maquinària. 

� Enfonsaments del terreny. 

� Contagi per llocs insalubres.  

� Incendis.  

� Altres perills deguts a l’accés al lloc de treball.

Mesures preventives 

� Talussos naturals del terreny. 

� Apuntalament del terreny. 

� Neteja del terreny. 

� Baranes en el perímetre de l’excavació. 

� Taulells en forats horitzontals. 

� Separació del trànsit de vehicles i operaris. 

� No envair el radi d’acció de la maquinària. 

� Senyalitzacions òptiques i acústiques en les màquines. 

� Proteccions en les parts mòbils de la maquinària. 

� No acopiar materials en les proximitats de les excavacions. 

� Conservació adequada de les vies de circulació. 

� Vigilància edificis adjunts. 

� Distància de seguretat amb les línies elèctriques. 

Proteccions personals

� Casc homologat. 
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� Botes o calçat de seguretat. 

� Botes de seguretat impermeables. 

� Guants de lona i pell.  

� Guants impermeables. 

� Ulleres de seguretat. 

� Protectors auditius. 

� Cinturó de seguretat. 

� Cinturó antivibrador.  

� Roba de treball. 

� Roba de treball impermeable. 

5.2. INSTAL·LACIONS 

Perills identificats 

� Caigudes d’operaris al mateix nivell. 

� Caigudes d’operaris a diferent nivell. 

� Caiguda d’objectes sobre operaris. 

� Caiguda de materials transportats. 

� Xocs o cops contra objectes. 

� Aixafaments deguts a les parts mòbils de la maquinària. 

� Lesions i/o talls en les mans i peus. 

� Sobreesforços.  

� Soroll, contaminació acústica. 

� Vibracions.  

� Ambient empolsinat.  

� Partícules en els ulls. 

� Contactes elèctrics directes i indirectes. 

� Inhalació de substàncies tòxiques. 

� Condicions meteorològiques adverses. 

� Treballs en zones humides o mullades. 

� Problemes de circulació amb vehicles i maquinària. 

� Enfonsaments del terreny. 

� Contagi per llocs insalubres.  

� Incendis.  
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� Altres perills deguts a l’accés al lloc de treball.

� Perills derivats de l’emmagatzematge inadequat de productes 

combustibles. 

Mesures preventives 

� Baranes. 

� Passos o passarel·les.  

� Taulells en forats horitzontals. 

� Separació del trànsit de vehicles i operaris. 

� No envair el radi d’acció de la maquinària. 

� Senyalitzacions òptiques i acústiques en les màquines. 

� Proteccions en les parts mòbils de la maquinària. 

� Manteniment adequat de la maquinària.  

� Neteja de les zones de treball i trànsit. 

Proteccions personals

� Casc homologat. 

� Botes o calçat de seguretat. 

� Botes de seguretat impermeables. 

� Guants de lona i pell.  

� Guants impermeables. 

� Ulleres de seguretat. 

� Protectors auditius. 

� Cinturó de seguretat. 

� Roba de treball. 

7. FARMACIOLA 
En el lloc de treball es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per 

a efectuar les cures d'urgència en cas d'accident i estarà a càrrec d'una persona 

capacitada designada per l'empresa constructora. 
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8. PRESSUPOST 
En el Pressupost d'Execució Material (PEM) del projecte s'ha reservat un Capítol 

per la Seguretat i Salut amb una despesa a l’alça de 260,94 €.  

(En el Reial Decret 1627/1997 no figura, per a l'Estudi Bàsic de 

Seguretat la realització d’un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses 

previstes per a l'aplicació d'aquest estudi. Encara que no sigui obligatori es 

recomana reservar en el Pressupost del projecte una partida per a Seguretat i 

Salut, que pot variar entre el 1% i el 2% del PEM).

9. TREBALLS POSTERIORS 
L'apartat 3 de l'article 6 del Reial decret 1627/1997 establix que en l'Estudi Bàsic 

es contemplaran les previsions i les informacions per a efectuar en el seu moment, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  

(El redactor de l'Estudi Bàsic haurà de triar per als previsibles treballs 

posteriors, els riscos més freqüents i les mesures preventives aplicables en cada 

cas.) 

IX.1. REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Perills més freqüents 

� Caigudes d’operaris al mateix nivell. 

� Caiguda d’objectes sobre operaris. 

� Caiguda de materials transportats. 

� Xocs o cops contra objectes. 

� Aixafaments deguts a les parts mòbils de la maquinària. 

� Lesions i/o talls en les mans i peus. 

� Sobreesforços.  

� Ambient empolsinat.  

� Partícules en els ulls. 

Mesures preventives 

� Neteja del terreny. 

� No envair el radi d’acció de la maquinària. 

� Senyalitzacions òptiques i acústiques en les màquines. 
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� Proteccions en les parts mòbils de la maquinària. 

� Conservació adequada de les vies de circulació. 

Proteccions personals

� Casc homologat. 

� Botes o calçat de seguretat. 

� Botes de seguretat impermeables. 

� Guants de lona i pell.  

� Guants impermeables. 

� Ulleres de seguretat. 

� Roba de treball. 

10. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un coordinador en matèria 

de Seguretat i Salut, quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o 

una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.  

(En la introducció del Reial decret 1627/1997 i en l'apartat 2 de l'article 

2 s'estableix que el contractista i el subcontractista tindran la consideració 

d'empresari als efectes previstos en la normativa sobre prevenció de riscos 

laborals. Com en les obres d'edificació és habitual l'existència de nombrosos 

subcontractistes, serà previsible l'existència del Coordinador en la fase 

d'execució).  

La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no lliurarà al 

promotor de les responsabilitats. El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent abans del començament de les obres, que es redactarà conformement 

al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 havent d'exposar-se en l'obra de 

forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 

11. COORDINADOR DE LA SEGURETAT I SALUT 
La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en l'execució de 

l'obra podrà recaure en la mateixa persona. El Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les següents funcions:  
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− Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.  

− Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que les empreses i 

personal apliquin de manera coherent i responsable els principis d'acció 

preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en particular, en les 

activitats que es refereix l'Article 10 del Reial decret 1627/1.997.  

− Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les 

modificacions introduïdes en el mateix.  

− Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'Article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

− Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball.  

− Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 

puguin accedir a l'obra. 

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de 

l'inici de l'obra, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el qual s'analitzin estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en 

funció del seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest Pla s'inclouran, si escau, les 

propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 

 El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra pel 

coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra aquest podrà ser 

modificat pel contractista en funció del procés d'execució de la mateixa, de l'evolució 

dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l'obra, però que sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos 

necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran 

assumides per la Direcció facultativa.  

Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els 

representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els 
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suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l'obra a la disposició 

de la Direcció facultativa.  

13. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
El contractista i subcontractistes estaran obligats a:  

1. Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos laborals i en particular:  

− El manteniment de l'obra en bon estat de neteja.  

− 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.  

− La manipulació de distints materials i la utilització de mitjans 

auxiliars.  

− El manteniment, el control previ a la posada en servei i control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de les obres, a fi de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

− La delimitació i acondicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit de materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.  

− L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.  

− La recollida de materials perillosos utilitzats.  

− L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball.  

− La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.  

− Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o 

activitat.  

2. Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i 

Salut.  

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en compte les obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials 

previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així 

com complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial 

decret 1627/1.997.  
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4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se en el que es 

refereixi a seguretat i salut.  

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  

Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 

fixades en el Pla i quant a les obligacions que li corresponguin directament o, si 

escau, als treballs autònoms per ells contractats. A més respondran solidàriament 

de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 

en el Pla. Les responsabilitats del Coordinador, Direcció facultativa i el 

Promotor no es lliuraran de les seves responsabilitats als contractistes i als 

subcontractistes. 

14. OBLIGACIONS DELS AUTÒNOMS 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'Article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular:  

− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

− L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.  

− La recollida de materials perillosos utilitzats.  

− L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball.  

− La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.  

− Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o 

activitat.  

2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial 

decret 1627/1.997.  

3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les 

activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura de la 

seva actuació coordinada que s'hagués establert.  

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en 

l'Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  



           Annex 6

14

5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 

1215/ 1.997.  

6. Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos 

en el Reial decret 773/1.997.  

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut.  

15. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
En cada centre de treball existirà, amb finalitat de control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, un Llibre d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà 

facilitat pel col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 

Seguretat i Salut. Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. 

Tindran accés al Llibre, la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes, els 

treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 

empreses intervinents, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de 

les Administracions públiques competents en aquesta matèria, qui podran fer anotacions 

en el mateix.  

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador estarà obligat 

a remetre en el termini de vint-i-quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província que es realitza l'obra. Igualment notificarà aquestes 

anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 

16. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de 

les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal 

incompliment en el Llibre d'Incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc 

greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de 

talls o, si escau, de la totalitat de l'obra.  

Informarà d'aquest fet a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província 

que es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i si escau als subcontractistes 

i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 
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17.  DRETS DELS TREBALLADORS 
Els contractistes i subcontractistes haurien de garantir que els treballadors rebin 

una informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel 

que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, a 

l'efecte del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als 

representants dels treballadors en el centre de treball. 

18. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
APLICABLES EN LES OBRES 

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial decret 

1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o 

de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
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1. OBJECTE 
El present Plec de Condicions constitueix el conjunt de instruccions, normes i 

especificacions que juntament amb lo especificat en els plànols del projecte, defineixen 

tots els requisits tècnics de la instal·lació d’aquest projecte. 

L’objectiu del mateix, és el de definir les obligacions dels fabricants durant la 

realització de la màquina, complint totalment amb els articles del present plec obligant-

se a complir les ordres formulades per l’enginyer, des de l’inici de la màquina, fins la 

recepció final. 

2. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
El Projecte s’executarà d’acord amb els plànols i pressupostos, atenint-se a més a les 

condicions que cregui convenients la Direcció Facultativa pel que fa a muntatge fent 

referència a interpretacions tècniques i a la manera i l’ordre d’execució dels treballs. 

3. PLEC DE CONDICIONS GENERALS I ECONÒMIQUES 

3.1. Condicions generals de caràcter facultatiu 

3.1.1. De les obligacions i drets del constructor 

3.1.1.1. Presència en l’execució del projecte 

El constructor o bé un autoritzat per ell, haurà d’estar present en 

el lloc d’execució del projecte. El constructor haurà d’estar present des 

de que comenci el muntatge fins que el sistema estigui en funcionament. 

No podrà absentar-se sense previ coneixement de el director d’obra ni 

sense notificar-li prèviament la persona que l’ha de representar. 

Quan no compleixi el que s’ha establert anteriorment, es donaran 

com a bones les notificacions que es facin a la persona més caracteritzada 

o de més categoria dels empleats o operaris de qualsevol branca, que com 

a dependents de la Contracta, intervinguin en l’execució del projecte. 
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3.1.1.2. Presència del Constructor 

El Constructor haurà de presentar-se en l’indret d’execució del 
projecte, sempre que el director d’obra ho demani. 

3.1.1.3. Llibre d’Ordres 

El Constructor tindrà el Llibre d’Ordres en el que s’inscriuran les ordres 

que el director d’obra necessiti donar-li, sense cap perjudici de posar-les 

per ofici quan així ho cregui convenient. Aquestes ordres les firmarà el 

Constructor com a coneixedor d’elles, especificant a més, el dia i l’hora 

en què ho verifica. 

El compliment d’aquestes ordres és tant obligatori per al 

Constructor com les condicions constructives i d’instal·lació del present 

plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que 

preceptivament té l’obligació de complir el Constructor, d’acord amb 

l’establert Projecte, no suposa cap eximint ni atenuant per a les 

responsabilitats que siguin inherents al Constructor. 

3.1.1.4. Interpretació del projecte 

Correspon exclusivament a el director d’obra designar la 

interpretació tècnica del projecte i la conseqüent expedició d’ordres 

complementàries, gràfiques o escrites, per al seu desenvolupament. 

El director d’obra del projecte podrà ordenar, abans de la seva 

execució, les modificacions de detall del projecte que cregui convenients, 

sempre i quan no alterin les línies generals d’aquest, no excedeixin la 

garantia tècnica exigida, i siguin raonablement aconsellades per 

eventualitats donades durant l’execució del treball o per millores que 

es creguin convenients d’introduir. 

Les reduccions que es puguin originar en el global del projecte 

seran acceptades pel Constructor. També correspon a el director d’obra 

del projecte, apreciar les circumstàncies que, a instància del Constructor, 

facin necessària la substitució de material de difícil adquisició per altres 

d’utilització similar, encara que siguin de diferent qualitat i naturalesa, i 

de fixar l’alteració de preus que en aquest cas s’estimi raonable. 
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El Constructor no podrà fer per ell mateix ni la més petita de les 

alteracions de cap part del projecte sense l’autorització escrita de el 

director d’obra de l’obra. 

3.1.1.5. Reclamacions contra les ordres de el director d’obra 

Les reclamacions que el Constructor vulgui fer contra les ordres 

donades per el director d’obra, només podrà presentar-les ell mateix, 

davant la propietat, si són d’ordre econòmic, i d’acord amb les 

condicions estipulades en el plecs de condicions corresponent. 

Contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu de el director 

d’obra, no s’admetrà cap reclamació, podent el Constructor salvar la seva 

responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada 

dirigida a el director d’obra, persona que podrà limitar la seva resposta a 

l’acusament de rebut, que sempre serà obligatori per aquesta mena de 

reclamacions. 

3.1.1.6. Recusació per part del Constructor del personal anomenat 

per el director d’obra 

El Constructor no podrà recusar els enginyers o personal de 

qualsevol tipus, els quals depenguin de el director d’obra o de la 

Propietat, encarregats de la vigilància dels treballs, ni demanar que per 

part de la Propietat es designin altres Facultatius per als reconeixements. 

Quan es cregui perjudicat pels resultats d’aquests, procedirà d’acord amb 

el què s’hagi estipulat en l’apartat precedent, sense que per aquest motiu 

es pugui interrompre o perjudicar la marxa dels treballs. 

3.1.1.7. Obligació del Constructor 

El constructor està obligat a realitzar, en general, tot el que sigui 

necessari per la bona instal·lació encara que no estigui taxativament 

expressat en el plec de condicions, sempre que sigui ordenat per el 

director d’obra i dins dels límits de possibilitats que els pressupostos 

determinin per cada unitat d’equip i tipus d’execució. 
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El Constructor s’obliga, si així ho exigís la Propietat, a destinar a 

compte seu, un vigilant permanent que prestarà els seus serveis d’acord 

amb les ordres rebudes per el director d’obra. 

Al abonar el Constructor l’equip, tant per bona finalització de les 

obres, com en el cas de rescissió del contracte, està obligat a deixar-lo 

apunt per la seva utilització en el termini que el director d’obra fixi. 

Després de la recepció provisional de l’equip i en el cas de que la 

conservació del mateix corri a càrrec del Constructor, no haurà d’haver-

hi en l’obra més eines, útils, materials, etc., que els indispensables per la 

seva guarderia i neteja i pels treballs que fos precís executar. 

En tot cas, està obligat el Constructor a revisar i reparar l’equip, 

durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present 

“Plec de Condicions de caràcter Econòmic”. 

No s’admetran millores de fabricació més que en el cas en que el 

director d’obra hagi ordenat per escrit l’execució de treballs nous o que 

millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 

previstos en el contracte. 

3.1.1.8. Personal del Constructor 

Encarregat: L’encarregat nomenat pel Constructor es considera a 

les ordres de el director d’obra, i passarà totes les hores de treball dedicat 

exclusivament a aquesta feina. 

Recusació del Personal: El Constructor està obligat a substituir de 

l’obra d’instal·lació a tot aquell personal, que a judici de el director 

d’obra, no compleixi degudament les instruccions dels Tècnics, tingui 

manifesta incapacitat, o realitzi actes que comprometin i pertorbin la 

marxa dels treballs. 

3.1.2. Del projecte i de la seva execució 

3.1.2.1. Accessos 

Aniran a compte del Constructor l’habilitació d’accessos per la 

total execució del projecte. 
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3.1.2.2. Inici i final de l’execució del projecte 

El Constructor iniciarà les tasques de fabricació dins dels vuit dies 

següents a la formalització i firma del contracte corresponent, havent de 

deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell es 

determini. No obstant, es podrà concedir pròrroga raonable a petició del 

Constructor per causes justificades i de força major. Obligatòriament i 

per escrit, el Constructor haurà de donar compte a el director d’obra del 

començament dels treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre hores del 

seu inici. 

3.1.2.3. Replantejament del projecte 

Abans de començar l’execució del projecte, es farà un 

replantejament en presència del Constructor o de la persona que el 

representi. Tenint la conformitat amb el projecte, s’haurà de començar el 

procés de fabricació. Durant el seu transcurs, s’executaran tots els 

replantejaments parcials que s’esmentin necessaris. Del general, 

s’aixecarà acta. 

El subministrament i la despesa del material i del personal que 

ocasionin els replantejaments corresponen sempre al Constructor, el qual 

està obligat a procedir en aquestes operacions amb subjecció al què està 

prescrit en els plecs de Condicions Generals i Particulars i seguint les 

instruccions de el director d’obra, sense l’aprovació del qual no podran 

continuar-se els treballs. 

3.1.2.4. Condicions generals de l’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte 

que hagi servit de base al Contracta, a les modificacions d’aquest que 

prèviament hagin sigut aprovades, i a les ordres i instruccions que sota la 

seva responsabilitat i per escrit, enterqui el director d’obra al Constructor, 

sempre i quan aquestes s’ajustin a les xifres a les que ascendeixin els 

pressupostos aprovats. 
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El Constructor notificarà a el director d’obra sobre l’avanç en el 

procés de fabricació dels equips, amb la necessària anticipació, amb la fi 

de poder procedir al reconeixement de l’execució de les parts que hagin 

de restar ocultes o que a judici del Constructor requereixin aquest 

reconeixement. D’aquestes parts s’aixecaran plànols necessaris per a la 

seva mesura i liquidació, que seran subscrits per el director d’obra. 

El Constructor haurà d’abonar, pel seu compte, els treballs 

auxiliars necessaris per a realitzar la mesura, a no ser que es conformi 

amb el que proposi el director d’obra. 

3.1.2.5. Subcontractes o contractes parcials 

El director d’obra haurà de tenir coneixement dels 

subcontractistes que intervinguin parcialment en el procés de fabricació, 

el qual notificarà la seva aprovació, sense que el Constructor tingui dret a 

cap reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui lliurar per 

l’aprovació, la responsabilitat davant la Propietat i el director d’obra de 

l’obra dels actes i/o omissió dels subcontractistes. 

3.1.2.6. Modificacions 

El director d’obra té la facultat de modificar qualsevol tipus 

d’equip durant l’execució, verificant l’augment o la disminució dels 

preus oportuns, sempre i quan el conjunt de les indicades modificacions 

no suposi augmentar el pressupost. 

3.1.2.7. Fabricació defectuosa 

Quan el Constructor hagi realitzat qualsevol element que no 

s’ajusti a aquest plec o al particular, el director d’obra el podrà donar per 

bo o no. En el cas que no ho donés per bo, aquest fixarà el preu que sigui 

just amb arranjament a les diferències que hi hagués, estant obligat el 

Constructor a acceptar aquesta valoració; en el cas de no estar conforme, 

desfarà i reconstruirà a compte seva tota la part mal executada amb 
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càrrec a les condicions que fixi el director d’obra, sense que això sigui 

motiu de pròrroga en el termini d’execució. 

3.1.2.8. Defectes ocults 

Si el director d’obra tingués raons fonamentades per creure en 

l’existència de defectes ocults de construcció en els equips executats, 

ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la finalització 

definitiva, les desmantelacions que cregui necessàries per reconèixer els 

treballs que suposi defectuosos. Les despeses de desmantellació i 

reconstrucció que s’ocasionin aniran a compte del Constructor, sempre i 

quan els vicis existeixin realment. En cas contrari aniran a càrrec del 

Propietari. 

3.1.2.9. Materials i aparells. La seva procedència 

El Constructor té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells 

de tot tipus en els punts que li semblin convenients, sempre i quan 

reuneixin les condicions exigides en el contracte, que estiguin 

perfectament preparats per l’objecte de l’aplicació, i que siguin empleats 

en la fabricació dels equips en conformitat amb les lleis i reglament 

corresponents. 

3.1.2.10. Ús dels materials i aparells 

No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials i dels aparells 

sense que hagin sigut examinats i acceptats per el director d’obra, en els 

termes que prescriuen els Plecs de Condicions, disposant a l’efecte el 

Constructor les mostres i els models necessaris, classificats prèviament, 

per poder efectuar amb ells les comprovacions, assaigs, o proves 

prescrites en el Plec de Condicions vigent. Les despeses que ocasionin 

els assaigs, anàlisis, proves, etc.. ja indicades aniran a càrrec del 

constructor.  

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o 

no estiguessin perfectament preparats, el director d’obra donarà ordre al 
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constructor perquè els canviï per altres que s’ajustin a les condicions 

requerides pel Plec de Condicions o, a falta d’aquest de el director 

d’obra. 

3.1.2.11. Mitjans auxiliars 

Anirà a compte i risc del Constructor les cintes, màquines i demés 

mitjans auxiliars que per la deguda marxa i execució dels treballs es 

necessitin. 

Correran, tanmateix, a compte i risc del Constructor els mitjans 

auxiliars de protecció i senyalització de la zona de treball, com són les 

reixes, elements de protecció provisionals, senyals lluminoses, etc. i totes 

les necessitats per a evitar els accidents previsibles en funció de l’estat 

dels equips, i d’acord amb la legislació vigent. 

3.1.3. Recepció dels equips 

3.1.3.1. Recepció provisional 

Una vegada finalitzats i instal·lats els equips es farà la recepció 

provisional, acte en el qual es practicarà un degut reconeixement per part 

de el director d’obra i el Propietari en presència del Constructor, aixecant 

acte i començant des de aquest dia a transcorre el termini de garantia si 

els equips haguessin estat admesos. 

Quan els equips no estiguin en estat de ser admesos es farà 

constar en acte i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 

adobar els defectes observats, fixant-se un termini per solucionar-ho, 

expirat el qual es durà a terme el nou reconeixement amb l’objectiu de 

procedir a la recepció provisional dels equips. 

3.1.3.2. Recepció definitiva 

La recepció definitiva es verificarà, després de transcórrer el 

termini de proves, de la mateixa manera i amb les mateixes formalitats 

que amb la provisional. A partir d’aquesta data, si bé finalitzarà 

l’obligació del constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
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inherents a la normal conservació dels equips, quedaran subsistents totes 

les responsabilitats que puguin incloure-li per desperfectes ocults o 

deficiències de causa dolorosa. 

3.1.3.3. De les recepcions de treball on la Contracta hagi sigut 

rescindida 

En els contractes rescindits tindran lloc les dues recepcions, la 

provisional en primer lloc i la definitiva quan hagi transcorregut el 

termini de proves pels treballs acabats per complert i rebuts 

provisionalment. Per la resta de treballs que no estiguin inclosos en el cas 

anterior, i sigui quin sigui l’estat d’avançament en que es trobi, es farà 

sense pèrdua de temps una sola i definitiva recepció. 

3.1.4. Facultats de la Direcció del Projecte 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la 

Direcció Facultativa, expressades en els articles precedents, és missió 

especifica seva la direcció i la vigilància dels treballs que es realitzin en 

els aparells, i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, 

inclòs en tot el no previst específicament en el Plec de Condicions de la 

instal·lació, sobre les persones i coses situades en el lloc de la instal·lació, 

i en relació amb els treballs que per l’execució del sistema es portin a 

terme, puguin també, però amb causa justificada, recusar al Constructor 

si és que considera que aquesta actitud és útil i necessari pel degut bon 

funcionament de la instal·lació. 

3.2. Condicions generals de caràcter econòmic 

3.2.1. Base fonamental 

Com a base fonamental s’estableix el principi pel qual el 

Constructor ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre 

i quan aquests s’hagin dut a terme amb arranjament i subjecció del 
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Projecte, Condicions Generals i Particulars que regeixin la instal·lació del 

sistema. 

3.2.2. Garanties de compliment i fiances 

3.2.2.1. Garanties 

El director d’obra i la Propietat podran exigir al Constructor la 

presentació de referències bancàries o d’altres entitats i persones, amb 

l’objectiu d’assabentar-se de si aquest reuneix totes les condicions 

requerides per l’exacte compliment del contracte. Aquestes referències, si 

li són demanades, les presentarà abans de la firma del contracte. 

3.2.2.2. Establiment de la fiança 

La fiança que s’exigirà al Constructor per que respongui del 

compliment del contracte serà un 10% de l’import dels pagaments que 

s’estableixin en el contracte, si és que en aquest document no 

s’estableixen altres procediments. 

3.2.2.3. Execució dels treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Constructor es negués ha realitzar pel seu compte els treballs 

precisos per finalitzar els equips en les condicions contractades, se li 

podrà encarregar l’execució a un tercer, o directament per administració, 

abonant el seu import amb la retenció en concepte de fiança, sense 

perjudici de les accions legals a les que tingui dret el Propietari en cas de 

que l’import de la fiança no sigui el suficient per abonar l’import de les 

despeses efectuades en els equips que no fossin les convingudes. 

3.2.2.4. Devolució de la fiança 

La fiança dipositada serà tornada al Constructor en un termini que 

no excedirà de vuit dies, una vegada signada l’acta de finalització 

definitiva dels aparells, sempre que el Constructor hagi acreditat que no 

existeix cap reclamació contra ell pels danys i perjudicis que siguin al seu 
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compte, o per deutes dels jornals o materials, ni per indemnitzacions 

derivades d’accidents que s’hagin produït en el treball. 

3.2.3. Preus 

3.2.3.1. Preus 

a) El Constructor presentarà preus unitaris de totes les partides que 

figurin a l’estat de medicions que se li entregarà. Els preus unitaris 

que composen el pressupost-oferta tenen valor contractual i 

s’aplicaran a les possibles variacions en el procés de fabricació que 

poguessin sobrevenir. 

b) Si el Constructor, abans de la firma del contracte, no hagués fet la 

reclamació o observació oportuna, no podrà, sota cap pretext d’error 

o omissió, reclamar l’augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució dels 

equips. Tampoc se li permetrà reclamació de cap mena fonamentada 

en indicacions que, sobre els aparells, es facin en la Memòria, per no 

ser aquest document el que serveixi de base de la Contracta. Les 

equivocacions materials o equivocacions aritmètiques que el 

pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, respecte dels del 

quadre corresponent, ja per equivocacions aritmètiques en les 

quantitats de material o en el seu import, es corregiran en qualsevol 

moment en que s’observin, però no es tindran en compte a efectes de 

la rescissió del contracte, senyalats en els documents relatius a les 

Condicions Generals, sinó en el cas de que el director d’obra o el 

Constructor els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos 

comptats des de la data de l’adjudicació. Les equivocacions materials 

no alteraran la baixa proporcional feta a la Contracta, respecte del 

preu del pressupost que ha de servir de base a ha mateixa, doncs 

aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest 

pressupost, davant les correccions i la quantitat oferida.  

c) Contractant-se la fabricació i instal·lació dels equips a riscos i 

ventura, és natural per això que, en principi, no s’hagi d’admetre la 

revisió dels preus contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat 
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continua dels preus dels salaris i les seves càrregues socials, així com 

la dels materials i transports, que és característica de determinades 

èpoques anormals, s’admet, durant aquestes, la revisió dels preus 

contractats, bé a l’alça o a la baixa, i en harmonia amb les 

oscil·lacions dels preus de mercat. Per això, i en els casos de rescissió 

a l’alça, el Constructor pot sol·licitar-la del Propietari, en quant es 

produeixi qualsevol alteració de preu que repercuteixi augmentant els 

contractes. Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de 

començar o de continuar l’execució de la unitat d’equipaments en que 

intervingui l’element, el preu del qual en el mercat, i per causa 

justificada, hagi pujat, especificant-se i acordant-se prèviament també 

la data a partir de la que s’aplicarà el preu revisat i elevat, per la qual 

cosa es tindrà en compte i quan així procedeixi, l’assortiment de 

materials, en el cas de que estiguessin, totalment o parcialment, 

abonats pel Propietari. Si el Propietari, o el director d’obra en la seva 

representació, no estigués conforme amb els nous preus de materials, 

transports, etc., que el Constructor desitja rebre, com normals en el 

mercat, aquell té la facultat de proposar al Constructor, i aquest 

l’obligació d’acceptar els materials, transports, etc., a preus inferiors 

dels demanats pel Constructor, en el cas que, com és lògic i natural, 

es tindrà en compte per la revisió dels preus dels materials, transports, 

etc., adquirits pel Constructor, gràcies a la informació del Propietari. 

Quan el Propietari, o el director d’obra en representació seva, 

sol·liciti del Constructor la revisió de preus, per haver baixat els 

salaris, materials, transports, etc., es convindrà entre les dues parts la 

baixada a realitzar en els preus unitaris vigents, en equitat amb 

l’experimentada per qualsevol dels elements constitutius de la unitat 

d’equipament i de  la data en que començaran a regir els preus 

revisats. Quan entre els documents aprovats per ambdues parts 

figurin el relatiu als preus unitaris contractats descompostos, se 

seguirà un procediment similar al perpetuat en els casos de revisió per 

pujada de preus. 
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3.2.3.2. Comprensió dels preus unitaris 

El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat del procés de 

fabricació i instal·lació dels equips, i portarà implícit l’import dels 

treballs auxiliars ( transports, deixalles, neteja, força motriu i d’altres ), el 

de la imposició fiscal derivada del Contracte, el de l’activitat del 

Constructor durant la seva execució, i el de les càrregues laborals de tota 

ordre, que no siguin objecte de partida específica. Quedaran inclosos a 

l’oferta de l’Empresa Constructora tots aquells treballs i materials que 

encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin 

necessaris per la total finalització dels equips. 

3.3.3.3. Preus contradictoris 

Els preus d’unitats d’equipaments, així com els dels materials o 

ma d’obra de treballs, que no figurin entre els contractats, es fixaran 

contradictòriament i expressament autoritzat a aquests efectes. El 

Constructor els presentarà descompostos, sent condició necessària la 

presentació i l’aprovació d’aquests preus, abans de procedir a l’execució 

de les unitats d’equipament corresponents. 

Dels preus així establerts s’aixecarà acta que firmarà, per triplicat, 

el director d’obra, el Propietari i el Constructor o els representants 

autoritzats a aquests efectes per aquests últims. 

3.2.3.4. Preus no assenyalats 

La fixació dels preus haurà de realitzar-se abans d’ajustar-se 

l’equip al que s’hagi d’aplicar, però si per qualsevol circumstància en el 

moment de realitzar les mesures encara no estigués determinat el preu de 

l’aparell executat, el Constructor està obligat a acceptar el que assenyali 

el director d’obra. Quan com a conseqüència de rescissions o altres 

causes fos precís valorar equips incomplets el preu dels quals no 

coincideixi amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, el 

director d’obra serà l’encarregat de descomposar el treball realitzat i 

donar el preu, sense reclamació per part del Constructor. 
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3.2.4. Valoracions 

3.2.4.1. Valoració dels conjunts 

En les certificacions queda facultada la Direcció del projecte per 

fer constar els conjunts per un valor que no passarà d’un 60% estimat 

d’acord amb el desglòs del pressupost. 

3.2.4.2. Millores 

El Constructor està obligat, sempre que li sigui ordenat per el 

director d’obra del projecte, a introduir les millores que aquest cregui 

convenient en aquella part dels aparells o procés de instal·lació que li 

indiquin, amb l’objecte de donar als equips les condicions necessàries. 

Aquestes obres de millora s’avaluaran en conformitat amb els preus 

compresos en el pressupost que s’accepti. 

3.2.4.3. Millores en la fabricació lliurement executades 

Quan el Constructor, inclòs amb l’autorització de el director 

d’obra, fes servir materials de més acurada preparació que els assenyalats 

al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica per una altre que tingués 

assignat en preu més alt, o en general que introduís, sense ser-li demanat, 

qualsevol altre modificació encara que fos beneficiosa a judici de el 

director d’obra, no tindrà dret, tot i amb això, més que a l’abonament del 

que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït els aparells 

amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

3.3.4.4. Abonament 

El Constructor haurà de rebre l’import de totes aquelles unitats 

d’equipament que hagi executat, amb arranjament a subjecció als 

documents del Projecte, a les condicions de la Contracta i a les ordres i 

instruccions que, per escrit, entregui a el director d’obra, i sempre dins de 

les xifres a que ascendeixin els pressupostos aprovats.  

Tant en les certificacions com en la liquidació final, els equips 

seran, en tot cas, abonats als preus que per cada unitat figurin en l’oferta 
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acceptada, als preus contradictoris fixats en el transcurs del procés de 

fabricació i instal·lació, d’acord amb el previst en el present “Plec de 

Condicions Econòmiques” a aquests efectes, així com a les partides 

alçades i equipaments accessoris i complementaris. 

En cap cas el nombre d’unitats que es consignin en el Pressupost 

podrà servir de fonament per reclamacions. 

Els pagaments es duran a terme pel Propietari en els terminis 

establerts i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions 

d’equips emeses per el director d’obra en virtut de les quals es verificaran 

aquests. 

3.2.4.5. Abonament per partides alçades 

En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar 

als equips executats per partida alçada, s’examinaran prèvia presentació 

dels justificants del seu cost. 

3.2.4.6. Certificacions periòdiques 

Les certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents 

provisionals o bé, a compte, subjectes a rectificacions o variacions en la 

liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions cap 

aprovació ni recepció dels aparells que comprenen. 

En cap cas podrà el Constructor, al·legant retard en les 

certificacions, suspendre els treballs ni portar-los amb menys increment 

del necessari per la finalització dels equips en el termini establert. 

3.2.5. Indemnitzacions mútues 

3.2.5.1. Per demora en l’entrega dels aparells 

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Constructor per 

causes de retard no justificat, serà l’import de la suma de perjudicis 

materials causats per la impossibilitat d’utilització dels equips, 

degudament justificats. 
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3.2.5.2. Per retard de pagaments i per danys causats per força 

major 

El Constructor no tindrà dret a indemnització per causes de 

pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els equips, sinó en els casos 

de força major. Pels defectes d’aquest apartat es consideraran, com a tals 

casos, únicament els que segueixen: 

1. Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

2. Els danys produïts per terratrèmols o forces mareomotrius. 

3. Els produïts per vents huracanats, marees i pujades dels rius, 

superiors als que siguin de preveure en el país, i sempre que 

existeixi constància inequívoca de que pel Constructor es 

prendran les mesures possibles, dintre dels seus mitjans, per evitar 

o atenuar els danys. 

4. Els que provinguin de moviments del terreny en que estiguin 

instal·lats els aparells. 

5. Les destrosses ocasionades violentament, a ma armada, en temps 

de guerra, moviments sediciosos, populars o robatoris 

tumultuosos. 

La indemnització es referirà, exclusivament, a l’abonament de les 

unitats de projecte ja executades o materials subministrats; en cap cas 

comprendrà mitjans auxiliars, maquinaria o instal·lacions, etc., propietat 

del Constructor. 

3.2.6. Assegurança dels equips 

El Constructor estarà obligat a assegurar els equips contractats 

durant tot el temps que duri la seva execució fins la finalització; la 

quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 

tinguin per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la 

Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom 

del Propietari, per que al seu càrrec s’aboni l’aparell que es construeixi i 

a mesura que es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat pel 

Constructor s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs. 
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En cap cas, excepte amb conformitat expressa del Constructor, el 

Propietari podrà disposar d’aquest import per necessitats diferents que la 

de reconstruir la part sinistrada. 

La infracció del exposat anteriorment serà motiu suficient per que 

el Constructor pugui rescindir la Contracta amb devolució de la fiança, 

abonament complert de despeses, materials, etc., i una indemnització 

equivalent a l’import dels danys causats al Constructor per sinistre i que 

no se li haguessin abonat, però només en proporció equivalent a la que 

suposa la indemnització abonada per la Sacietat Asseguradora respecte 

als danys causats pel sinistre, que seran avaluats a aquest efecte per el 

director d’obra. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la porció 

de l’equip que hagi de ser assegurada i la seva quantia i, si res es preveu, 

es mantindrà que l’assegurança ha d’incloure tota la part de l’aparell 

afectada per l’obra. 

El risc assegurat i les condicions que figurin a la pòlissa 

d’assegurança, els passarà el Constructor, abans de contractar-les, en 

coneixement del Propietari, amb objecte de sol·licitar la seva conformitat 

a objeccions. 

4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

4.1. Condicions particulars 

4.1.1. Contracte 

El contracte es formalitzarà mitjançant documents privats a 

petició de qualsevol de les parts i amb arranjament a les disposicions 

vigents. En el contracte s’especificaran les particularitats que convinguin 

a ambdues parts. El Propietari i el Constructor firmaran al peu del Plec de 

Condicions abans de firmar el contracte. 
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4.1.2. Arbitratges 

Ambdues parts es comprometen a sotmetre’s, en les seves 

diferencies, a l’arbitratge equitatiu que s’oferirà a el director d’obra i, en 

el seu defecte, al qui pugui anomenar el Col·legi Oficial d’Enginyers 

corresponent. 

4.1.3 Responsabilitats 

4.1.3.1. Responsabilitats generals del Constructor 

a) El Constructor és responsable de l’execució dels equips segons les 

condicions establertes al contracte i segons els documents que 

composen el Projecte. Com a conseqüència de tot això, està obligat a 

la desmantelació i reconstrucció de tot el que estigui malament 

executat sense que valguin les excuses de que el director d’obra hagi 

examinat i reconegut l’equipament durant el muntatge, ni de que 

hagin sigut abonades en liquidacions parcials. 

b) El Constructor s’obliga a l’establert en la Llei de Contractes de 

Treball i, a més, al que es disposi a la d’Accidents de Treball, Subsidi 

Familiar i Assegurances Socials. 

4.1.3.2. Accidents de treball 

a) En cas d’accident que tinguin els operaris amb motiu o durant 

l’exercici dels treballs per l’execució de la instal·lació, el Constructor 

s’atendrà al disposat per a aquestes situacions a la legislació vigent, 

sent en tot cas, l’únic responsable del seu incompliment i sense que 

per cap concepte pugui quedar afectada la Propietat per 

responsabilitat en qualsevol aspecte. El Constructor està obligat a 

adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 

perpetuïn per evitar en el possible accidents als operaris en tot lloc on 

hi hagi perill. Dels accidents i perjudicis de tot tipus que, per no 

complir el Constructor tota la legislació referent a aquesta mateixa 

pogués donar-se, serà ell l’únic responsable, o els seus representants 

en el lloc de la instal·lació, ja que es considera que en els preus 
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contractats estan incloses totes les despeses precises per 

complimentar degudament totes les disposicions legals. 

b) El Constructor serà responsable de tots els accidents que, per 

inexperiència o descuit, sobrevinguessin tant en la instal·lació on es 

duguin a terme les tasques de muntatge. Serà, per tant, del seu compte 

l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan això 

ocorri, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les 

operacions d’execució de les obres. El Constructor complirà els 

requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria, 

havent d’exhibir, quan se li requerís, el justificant de aquest 

acompliment. 

4.1.4 Còpia de documents 

El Constructor té dret a treure còpies, per compte pròpia, dels 

plànols, Plec de Condicions i altres documents de la Contracta. Les 

despeses de còpia amb tot tipus de documents que el Constructor o 

industrial precisin per redactar proposicions de pressupost, aniran a 

càrrec del Constructor. 

4.1.5. Rescissió de Contracte 

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a 

continuació s’assenyalen: 

1. La mort o incapacitat del Constructor. 

2. La fallida del Constructor. 

En els casos anteriors si els hereus o síndics oferissin dur a 

terme l’execució dels aparells, sota les mateixes condicions 

estipulades al contracte, el Propietari pot admetre o negar 

l’oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret a 

cap indemnització. 

3. Les alteracions del contracte per les causes següents: 

a) La modificació del Projecte en forma tal que representi 

alteracions fonamentals del mateix a judici de el director 

d’obra, en qualsevol cas, sempre que la variació del 
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Pressupost d’execució, com a conseqüència d’aquestes 

modificacions, representi, en més o menys, el 40%, com a 

mínim, d’alguna de les unitats del Projecte modificades. 

b) La modificació d’unitats d’equipament sempre que aquestes 

modificacions representin variacions en més o en menys del 

40%, com a mínim d’alguna de les unitats del Projecte 

modificades. 

4. La suspensió de les feines començades i, en tot cas, sempre que, 

per causes alienes a la Contracta, no es comenci la fabricació dins 

del termini d’un mes a partir de l’adjudicació; en aquest cas la 

devolució de la fiança serà automàtica. 

5. La suspensió de la fabricació dels equips començats, sempre que 

el termini de suspensió hagi excedit d’un any. 

6. El no donar inici la Contracta als treballs dins del termini 

assenyalat en les Condicions Particulars del Projecte. 

7. El incompliment de les condicions del contracte; quan impliqui 

oblit o mala fe, amb perjudici dels interessos dels equipaments. 

8. La finalització del termini d’execució dels equips sense haver-se 

arribat a aquesta. 

9. L’abandonament de les feines de fabricació o instal·lació sense 

causa justificada. 

10. La mala fe en l’execució dels treballs. 

4.2. Condicions tècniques 

4.2.1. Tècniques dels materials 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de la màquina per 

cremar les males herbes dels conreus, reuniran les condicions de 

naturalesa requerides per l’enginyer tècnic, dins dels criteris de justícia es 

reserva el dret d’ordenar, retirar, canviar, dins de qualsevol fase de 

construcció o dels terminis de garantia, els productes, materials,..., que al 

seu semblar perjudiquin en qualsevol grau a l’espectre, seguretat, o 

funcionament del sistema. 
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Els materials no consignats al projecte que donessin lloc a preus 

contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a càrrec de 

la direcció facultativa, no tenint el fabricant cap dret a reclamació per 

aquestes condicions exigides. 

4.2.2. Tècniques dels materials no utilitzables o 

defectuosos 

No es procedirà a la utilització dels materials i dels diferents 

components sense que siguin examinats i acceptats per l’enginyer, en els 

terminis que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositat a l’efecte el 

contractista les mostres models necessaris, prèviament examinats, per 

efectuar sobre ells comprovacions, assaigs, o proves prescrites en el Plec 

de Condicions vigent.  

Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves,... Avanç 

indicats seran a càrrec del contractista. 

Quan els materials o components no siguin de qualitat requerida o 

no estiguin perfectament preparats l’enginyer donarà l’ordre al 

contractista perquè els substitueixi per altres que s’ajustin a les 

condicions requerides en els Plecs de Condicions, o a falta d’aquests a les 

ordres de l’enginyer. 

4.2.3. Condicions generals 

El subministrament es realitzarà d’acord amb el present Plec de 

Condicions i inclourà les preceptives proves de servei i posta en marxa. 

Haurà de complir amb totalitat les condicions establertes en el 

present Plec. 

4.2.4. Condicions d’acabat 

El sistema s'entén com completament acabat en el moment que 

totes les seves parts estan instal·lades i en funcionament, a la vegada que 

es poleixen els detalls visuals. El propietari entendrà per redactar la seva 

proposta que aquelles hauran d'incloure qualsevol complement o 
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accessori per la seva finalització i posta en marxa tal com: gestions i 

despeses necessàries, responsabilitats per incompliments de normes 

vigents dels organismes fiscals, o per defecte, tots i cada un dels elements 

components, manuals de funcionament i conservació de la màquina i 

presentació del projecte als organismes oficials que correspongui pel seu 

visat i aprovació. 

4.2.5. Casos no especificats en aquest plec 

En els casos que no quedi determinat en el Plec de Condicions, es 

seguirà segons el que està redactat en el Plec de Condicions generals per 

a la construcció. 

4.2.6. Condicions imposades durant les diferents 

fases de construcció, instal·lació i funcionament. 

l.- Durant la fase de construcció: 

En la construcció de l'estructura de la màquina i en totes 

les parts d'aquesta on hi hagi d'haver treballs de tallar, polir, 

llimar,..., es farà amb eines totalment desinfectades de ferro. 

En totes les parts de la màquina on hi hagi d'haver 

soldadures, es tindrà en compte que totes i cadascuna d'aquestes 

han d'estar fetes amb elèctrodes d'acer inoxidable.

2.- Instal·lació de la màquina: 

El personal que repara i porta el manteniment del sistema 

ha de tenir els coneixements precisos, per que en funció dels seus 

coneixements específics, pugui realitzar els treballs de 

manteniment i reparació que la situació comporti. 

A més prèviament ha de ser instruït en el funcionament de 

del sistema, de les seves diferents parts, així com del manteniment 

regular i de les avaries més comunes. 

3.- Durant el seu funcionament: 

L' us correcte de la màquina implica: 

− Ser mantinguda per personal competent i instruït. 
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− Treballar amb els sistemes de seguretat de que va equipat, 

revisar-los i mantenir-los. 

4.3. Pressupost 

El preu del sistema objecte d'aquest projecte, serà el que figura a l'apartat del 

pressupost. 

En aquest pressupost, s'entenen per incloses les següents partides: 

− Cost del material. 

− Ma d'obra. 

− Despeses financeres. 

− Transports i tots els percentatges aplicables a benefici industrial. 

4.3.1. Equivocacions del pressupost 

Es suposa que el constructor ha fet un estudi dels documents que 

componen el projecte i, per tant, al no haver fet cap observació sobre 

possibles errors o equivocacions en el mateix, de forma que si per a la 

construcció de la màquina s'ha de contar amb un major nombre d'unitats 

de les previstes, no te dret a cap mena de reclamació. Pel contrari, si el 

nombre d'unitats sigues inferior, es descomptarà del pressupost. 

5. CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS, 
UNITATS D’OBRA I EXECUCIÓ 

Conductors per sanejament 

Sobre la rasa acabada i una vegada comprovada la rasant es 

procedirà a la col·locació i construcció dels conductes del sanejament, 

segons la necessitat. 

Una vegada col·locada la canonada o construït el col·lector, es 

procedirà al reblert de la rasa per capes amb sorra humida ben piconada 

contra la conducció i contra les parets de la rasa fins aconseguir el 

noranta per cent (90%) de la densitat Próctor. Aquest reblert normal es 
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durà fins vint (20) centímetres per sobre  d'extradòs de la conducció. La 

resta fins completar el reblert, es realitzarà amb terres procedents de 

l'excavació, piconejant enèrgicament i amb cura per tongades el 

suficientment reduïdes per obtenir una compactació que aconsegueixi 

una densitat igual a la de la resta de l’explanació. En capa cas s'admetrà 

per al terraplenat terra vegetal de l'existent en l'excavació de rases. 

Es faran proves de la canonada muntada per comprovar 

l’estanquitat de les juntes. Per aquesta raó s'ompliran d'aigua trams 

compresos entre dos pous de registre, amidant el descens que en sis (6) 

hores experimentin el nivell dels pous, amb la dada del qual es calcularà 

la pèrdua en 24 hores, que no ha de superar el 5% del volum de la 

canonada. 

Fosa 

Haurà de ser tenaç i dura, però que es pugui treballar al llima i 

burí. No tindrà bosses d'aire o buits, taques, pels i altres defectes que 

perjudiquen a la resistència o a la continuïtat i bon aspecte de la 

superfície. Les peces es mecanitzaran el necessari, i tenint en compte el 

que digui el Tècnic encarregat de les obres. 

La resistència mínima a la tracció serà de quinze quilograms per 

mil·límetre quadrat (15 kg/mm²), realitzant-se aquest assaig, si es creu 

necessari, sobre barres obtingudes de la meitat de la colada corresponent. 

Els forats pels passadors i perns, es practicaran sempre al taller 

fent ús de les corresponents màquines i eines. 

El Tècnic encarregat podrà exigir que els forats vinguin segons 

les normes a fixar a cada cas. 

Materials per a tapes 

Les tapes metàl·liques aniran proveïdes de reforços, frontisses i 

panys, i hauran d'ajustar-se bé als seus marcs. 
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Fàbriques de maó. 

 Es farà la planta dels murs a realitzar amb molta cura per que les 

seves dimensions estiguin dintre de les toleràncies admissibles. 

 Els maons s’humitejaran abans de fer-los servir a l'execució de la 

fàbrica. La quantitat d'aigua que hi ha dintre del maó ha de ser la 

necessària per que no variï la consistència de l'argamassa al posar-ho en 

contacte amb el maó, sense succionar aigua d'amassat ni incorporar-la. 

 Els maons es col·locaran sempre a refregada. Per això s'estendrà 

damunt l'assentament o l'última filada una capa d'argamassa en quantitat 

suficient per que junt vertical i junt horitzontal siguin de les dimensions 

especificades, i s'igualarà amb paleta. Es col·locarà el maó del costat de 

la mateixa filada, anteriorment col·locat, aproximadament el doble del 

gruix de la junta vertical. S'apretarà verticalment el maó i es refregarà, 

apropant-li el maó del costat ja col·locat, fins que l'argamassa sobrepassi 

per junt vertical i junt horitzontal, traient amb la rascleta els excessos 

d'argamassa. No es mourà cap maó després de feta l'operació de 

refregada. Si fos necessari corregir la posició d'un maó, es traurà retirant 

també l'argamassa. 

 L'argamassa ha d'omplir totalment les juntes: junt horitzontal i 

junt vertical. 

 Si després de refregar el maó  no quedés cap junta totalment 

plena, s'afegirà l'argamassa necessària i s'apretarà amb la rascleta. Les 

fàbriques han d'aixecar-se sempre per filades horitzontals en tota 

l'extensió de l'obra, sempre que sigui possible. Quan dues parts d'una 

fàbrica es tinguin que aixecar en èpoques diferents, la que s'executi 

primer es deixarà esglaonada. Si això no és possible, es deixarà format 

alternativament entrants, lligada i sortints. 

Formigons armats 

Es recull en aquest apartat les especificacions en l'execució de les obres 

d'estructures de formigó armat on els seus materials tenen que complir amb les 

normes establertes en la relació de Normativa. 
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Generalitats

 Es presentarà una total cooperació a altres oficines per la instal·lació d'elements 

encastats. 

 El contractista executarà les proves de l'estructura amb les sobrecàrregues que 

s'indiquen on aquestes proves poden arribar a la totalitat de l'edifici. Tots els 

assajos seran per compte del contractista. 

Materials

• Ciment: El ciment serà de qualitat d'acord amb el Plec de 

Condicions per a la Recepció de conglomerants hidràulics de les 

obres de caràcter oficial. El ciment de diferents procedències es 

mantindrà totalment separat i es farà us del mateix en seqüències 

d'acord amb l'ordre en que s'hagi rebut excepte quan la Direcció 

Facultativa ordeni altra cosa. No es farà ús de ciment procedent 

de la neteja de sacs, caigut dels seus envasos o qualsevol fraguat. 

Cada entrega de ciment en obra vindrà acompanyat del document 

de garantia de la fàbrica al que figuri la seva designació per el que 

es garantitza que es pugui complir les prescripcions relatives a les 

característiques físiques i mecàniques i a la composició química 

que s'ha establert. A la recepció es comprovarà que el ciment no 

arriba excessivament calent. Si es transvasar mecànicament es 

recomana que la seva temperatura no excedeixi de 70º  C. Quan 

es rebi ciment ensacat es comprovarà que els sacs son els expedits 

per la fàbrica, tancats i sense senyals de haver estat manipulats. 

S'emmagatzemarà en locals ventilats, defenent-los de la 

intempèrie i de la humitat del sòl i parets. Si el període 

d'emmagatzematge es superior a un mes, abans de la seva 

col·locació es comprovaran que les seves característiques siguin 

sent les adequades. 

• Aigua: En general podrà utilitzar-se tota l'aigua que sigui potable 

o que es consideri potable a la pràctica. 

• Granulat fi: Consistirà en sorra natural o prèvia aprovació per la 

Direcció Facultativa d'altres materials inerts que tinguin 
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característiques similars. Estaran exempts d’àlcalis soluble a 

l'aigua, així com de substàncies que puguin causar expansió en el 

formigó per reacció dels àlcalis de ciment. El granulat de 

diferents tamanys s'aplicarà amb piles de granulats gruixuts es 

formaran amb capes horitzontals que no sobrepassin de 1,2 

d'espessor a fi d'evitar la seva segregació. 

• Armadures: Els acers per armar seran corrugats, d'acer laminat 

amb una duresa natural característica segons UHE 7.010 i 7.051. 

Els barres d'acer que constitueixen les armadures per el formigó 

no presentaran esquerdes, bufades ni pèrdues de secció superior al 

5%. Les armadures s'emmagatzemaran de forma que s'eviti 

l'excessiu rovell o recobriment de greix, oli, brutícia o altres 

matèries que puguin ser objecte de reparacions. 

L'emmagatzematge es farà en piles separades o bastiments per 

evitar confusions o pèrdues d'identificació una vegada desfetes les 

masses. 

• Formigó: El tipus de formigó a utilitzar amb les seves 

característiques, fabricació i posta a l'obra serà especificat al seu 

moment per la Direcció Facultativa. La resistència característica 

serà la caracteritzada. per tot l'element resistent amb coeficient de 

minoració de 1,60 segons s'estableix a la memòria de la 

estructura. Tot el formigó es dosificarà amb pes, excepte si la 

Direcció Facultativa indica altra cosa. 

  S'haurà d'arribar a la resistència característica als 28 dies incloent-hi 

minoració. Els assages de resistència es faran sobre provetes cilíndriques per lo 

general 6 per cada 150 m3.  de formigó o dia de formigonat. Les trencadures es 

realitzaran als 7 i als 28 dies, els resultats obtinguts als 7 dies poden col·locar-se 

com a indicadors de la resistència als 28 dies. Si les càrregues de trencadura de les 

provetes que s'han tret de la massa que s'ha utilitzat per formigonar, mesurades al 

laboratori, fossin inferiors a les previstes, podrà ser rebutjada la part d'obra 

corresponent, salvo en el cas que les provetes trepes directament de les mateixes 

obres donin una resistència superior a la dels assaigs i que estigui en consonància 
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amb la resistència estipulada. Podrà acceptar-se l'obra defectuosa, sempre que així 

ho estimi oportú la Direcció Facultativa, venint obligat en cas contrari el 

contractista a demolir la part d'obra que aquell indiqui, fent-la a la seva costa i 

sense que això sigui motiu per prorrogar el termini d'execució. 

Col·locació d'armadures

 El contractista subministrarà i col·locarà totes les barres de les armadures, 

estreps, barres de suspensió, espirals i d'altres materials d'armadura, segons 

s'indiqui als plànols del projecte juntament amb les lligadures de filferros, carreus, 

espaiadores, suports i adequadament l'armat. No es procedirà a l'abocament del 

formigó sense l'aprovació prèvia de la direcció Facultativa de la disposició de 

l'armat. No s'efectuaran empalmaments d'armadures als punts de màxim esforç 

tallant i d'adherència entre barres. Per la longitud de solapament de les barres es 

regirà pel mínim d'allò que estigui marcat a la Norma E-H 82 modificades si així 

ho ordena la Direcció Facultativa. Es col·locaran distanciades que impedeixin que 

la barra quedi a la vista al desencofrar i ala vegada quedin recobertes com a mínim 

3 cm.  

Transport i abocament del formigó

El formigó es transportarà des de la formigonera fins els encofrats 

tan ràpidament com sigui possible, per mètodes apropiats que no facin 

segregació ni pèrdues d'ingredients. 

En el transport la caiguda lliure vertical del formigó damunt 

terrenys porosos, aquests s’humitejaran segons s'ordeni. Els encofrats es 

netejaran de brutícia i escombraries de construcció i es drenarà l'aigua. 

Un cop inspeccionats i aprovats els encofrats es regaran prèviament, a 

mida que es faci el formigonat dels motlles i armadura. El formigó 

s'abocarà en capes horitzontals per evitar que corri en la llargada dels 

encofrats. 

El mètode d'abocament del formigó serà de tal manera que s'eviti 

el desplaçament de les armadures. A l'abocament el formigó es 

compactarà donant-li voltes amb eines adequades i s'introduirà al voltant 

de les armadures i elements encastats, així com en angles i cantonades 

dels encofrats, amb molta cura de no manipular-ho excessivament doncs 

es pot produir segregació. 
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El formigó no s'abocarà mitjançant l'accés de les armadures, de 

manera que pugui produir segregacions dels àrids, en aquests casos es 

farà ús de canals, trompes d'elefant, o d'altres mitjans aprovats. 

A les juntes de formigonats just abans d'abocar nou formigó, es 

netejarà i picarà la superfície tapant-se a brotxa, amb beurada de ciment 

pur. 

Les juntes de dilatació s'ompliran totalment amb un premoldejat 

per juntes. La part superior de les juntes exposades a la intempèrie, es 

netejarà en l'espai que resti per damunt del que s'hagi omplert amb el 

premoldejat, un cop que estigui curat el formigó i sec, s'omplirà amb un 

segellador de juntes fins enrasar. 

 Excepte amb autorització específica, el formigó no s'abocarà quan 

la temperatura ambient sigui inferior a 4 °C o quan segons opinió de la 

Direcció Facultativa hi hagi la possibilitat de que el formigó resti sotmès 

a temperatura de gelades en les 48 hores següents al seu abocament. 

S'eliminarà dels àrids abans d'introduir-los a la formigonera, els terrenys 

de material congelat i el gel. 

  Quan la temperatura ambient sigui de 10 °C, o inferior, el 

Contractista pot fer servir acceleradors prèvia aprovació de la Direcció 

Facultativa i sense pagament addicional. 

Protecció i curat

 El formigonat es protegirà adequadament de l'acció perjudicial de 

la pluja, el sol, l'aigua corrent, gelades i mals mecànics i no es permetrà 

que es segui totalment des del moment del seu abocament fins l'expiració 

d'un període mínim de 7 dies de curat. El curat, serà a l'aigua i es portarà 

a terme mantenint sempre humida la superfície del formigó. Totes les 

parts de l'estructura es conservaran humides i a una temperatura no 

inferior a 10 °C, als períodes totals de curat que s'especifiquin i tot el 

temps en el qual falti humitat o calor no tindrà efectivitat per computar el 

temps de curat. Quan el formigó s'aboqui en fred, es disposarà el 

necessari, prèvia aprovació per mantenir en tots els casos, la temperatura 

de l'aire en contacte amb el formigó a 10°C, com a mínim no menys de 7 

dies a contar des del seu abocament. L'escalfament del formigó col·locat 

s'executarà per mitjà de salamandres o altres mitjans aprovats. La 
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temperatura no passarà de 43 °C, i al període d'escalfament es mantindrà 

una humitat adequada damunt la superfície del formigó per evitar el seu 

assecat. 

 Els encofrats es deixaran als seus llocs corresponents un temps no 

inferior als períodes de curat. Els estintolaments, per que el formigó 

arribi a la resistència necessària per suportar el desencofrar. Els 

administratius d'obra en bigues poden retirar-se si no hi ha ordre expressa 

de la Direcció Facultativa als 3 dies en bigues i als 7 en suports i sempre 

que les condicions ambientals siguin normals. 

En general no es retiraran els encofrats fins que ho autoritzi la Direcció 

Facultativa. Tant aviat com es retirin els encofrats, totes les zones 

defectuoses seran sotmeses al visat de la Direcció amb la prohibició de 

tapar-les ambdues d'aquest requisit i després de l'aprovació es rasaran. 

Les zones defectuoses es repicaran fins a trobar formigó massís i fins a 

una profunditat no inferior a 2,5 cm. Totes les zones a sanejar i com a 

mínim 15 cm. de la superfície circumdant es satura d'aigua abans de 

col·locar l'argamassa. 

Toleràncies

Quan l'obra realitzada no tingui les condicions prescrites en 

aquest Plec o quan a falta de condicions expresses es reconegui o 

comprovi per la Direcció al Contractista l'ordre per que, a càrrec d'ell la 

modifiqui amb la seva demolició, si fos necessari, rectificant la seva 

execució o tornant-li a construir fins que satisfaci les condicions o 

cobreixi amb suficiència l'objecte al qual es destina. Si l'obra fos 

defectuosa però acceptable, a judici de la Direcció Facultativa, es rebrà 

però amb rebaixa de preu fixat contradictòriament, a no ser que el 

Contractista s'estimi substituir-la per altra que tingui les condicions 

establertes. 

Criteris d'amidament i valoració

Les excavacions de rases i pous de cementació es cubicaran per 

les dimensions teòriques de plànols sense l'admissió d'excés damunt 

aquestes. 
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Propietats Característiques Indicadors (Nominal)

Tipus làmina: 80 mil. 

(2,0 mm.) 

Densitat g/cc (Mínima) 0,94 

Index fluidesa g/10 min 0,3 

Resistència tracció punt trencament 55,2 

Resistència tracció limit elasticitat 33,0 

Allargament fins el trencament 700 

Allargament fins al limit d'elasticitat  13 

Resistència al desg. 267 

Fragilitat de baixa temperatura ºC -80 

Estabilitat dimensional ±2 

Resistència a tracció en el punt 

trencament 

±10 

Allargament fins trencament ±10 

Esquerdes per forces ambientals 1.500 

Resistència a la perforació 467 

Coeficient d'expansió tèrmica lineal 1,2 

Estabilitat tèrmica 2.000 

Els encofrats s'amidaran en superfície segons les dimensions 

teòriques de plànols entre cares de bigues. Els encercolats de cantell es 

consideraran inclosos dins de la superfície de forjat i no seran objecte 

llavors d'amidament independent. Igualment dins de la unitat d'obra 

"forjat" s'inclourà la part corresponent d'acer per absorbir moments 

negatius i el xarxat de la capa de compressió. 

 La unitat "forjat" inclourà sempre l'encofrat i desencofrat 

necessari per la seva execució sense que sigui objecte de valoració 

independent. 

 Les armadures s'amidaran pel pes teòric deduït dels seus 

corresponents diàmetres i longituds segons plànols sense l'admissió 

d'increments per escapçadures, lligats, elements auxiliars de suport, etc. 

Impermeabilitzacions amb làmina de PEAD 

Les làmines de polietilè d'alta densitat emprades en les 

impermeabilitzacions tindran les següents propietats característiques: 
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Característiques de les soldadures de la làmina PEAD 

La soldadura entre les diferents làmines de polietilè és un 

punt crític de cara a la impermeabilització,  i per tant s'haurà de 

controlar amb rigorositat. 

Es realitzaran dos tipus de soldadures: una estàndard per la 

majoria de les longituds d'unió i l'altra especificada només en 

casos especials en els quals no podem aplicar el mètode 

estàndard. 

La soldadura estàndard serà del tipus per aire o per falca 

calenta i dins d'aquests tipus distingirem dues varietats, una que 

efectuarà una sola soldadura de 40 mm d'amplada amb registres 

de pressió i temperatura de control i/o més proves destructives de 

resistència a tracció uniaxial de mostres preses a obra (dels finals 

de soldadures que s'han de retallar), i una altra, que efectua dues 

soldadures paral·leles de 10 mm cadascuna amb una comprovació 

posterior del canal intermedi amb aire a una pressió de 3 bar. 

Per a soldar les trobades de làmines peculiars, no podem 

acudir al mètode estàndard i executarem soldadures per extrusió 

interposada o extrusió sobreposada, prenent en aquests casos 

coeficients de seguretat molt elevats per tal d'assegurar la 

impermeabilització de la junta. 
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DOCUMENT 1. AMIDAMENTS 
� � � �
��������	
� ������������������
� � � �

Nº Ut. Quantitat Concepte 

1.1 m2 840 �����������	
��		�������������������
������	�������	������������

1.2 m3 25,15 
����������������	����������	�����	����������	�������	�������������������
�������������������
������	�������	����
���	������	��������	������

�����
1.3 m3 104,40 

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

1.4 m3 46 
������������������������������	��
������	���� ����	�����

�������	�������	���!"�����
��������������������#"$�����%��
1.5 m2 195,52 

&���	�����������������������������������
��������������������
#"$�����%'�

1.6 m3 8,64 
���������������	�	������	�������	���!�"��������������������������
����������
������	�������	�������������������	�
��������

1.7 m3 5,03 
���������������	�	������	�������	�����"��������������������������
����������
������	�������	�������������������	�
��������

  

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

2.1 m2 7,08 
%����������������������(��������������)����������������*+��

����������,��	����	���������-��.���//�.������!#0��)0��00���
����������	���������������
������������10�"1)��
�������2�'�,,����

2.2 m2 8,37 
%����������������������(�������������!#����������������*+��

����������,��	����	���������-��.���//�.������!#0��)0��00���
����������	���������������
������������10�"1)��
�������2�'�,,�

2.3 m2 19,05 
3���
�		����	 ���������	�
��������������������������������4�00��
����5�����������������
����������������26�,7.8!����
�������

���
���

2.4 m3 0,87 
9������:3.4";%;�0;,7<=��������	�	�>��������	����������������

�������������������0����
�?@�4"0�A�;4��������������������
�����		��������	�����,7<=��

2.5 m3 0,68 
9������������������
�������	�������������"0�A�;4�����������
���	�	�>��������	������������������������������������0���:*.

�"0;%;�0�
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2.6 m3 13,15 
9������:'.!0;B;!0;,,
�������	�	�>������������������������������
���������!0����
�?@�!00�A�;4�������������������������		��

������	�����,,
�

2.7 m2 4,46 
3����������������	�	�3%"00�6+��
�������������	����������
����	�
���������	��������'��!0�!0���+1C.C��D�!�!��B"006+�-��.���

�00C0�����
�����������
������������������������
  

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

3.1 m 65,36 
��
����%72����!00����������������������������������0�
������
���		��������������������	����	���������-��.����)"!.!���
������

�������������������������������������	���������	��
3.2 Ut. 3 

2��(�����%72����#0E����!00�����+�������0�
���������		����������
�
����	������	���������������

3.3 Ut. 6 
2��(�����%72����)"E����!00�����+�������0�
���������		����������

�
����	������	���������������
3.4 Ut. 1 

+������������%72����!00�����+�����D�
���������		������������
�
���	������	�����������������������������#0E�

3.5 Ut. 1 
2������������������%72�����!"�����0�����+������0�
���������		���

��������
����	������	���������������
3.6 Ut. 3 

2������������������%72�����D0����!"�����+������0�
���������		���
��������
����	������	���������������

3.7 Ut. 3 
2������������������%72����!00����D0�����+������0�
���������		���

��������
����	������	���������������
3.8 Ut. 1 7����������
����%72������0���������������

3.9 m 1 
��
������
����
���������������������������<�	������������<��
������
�������
�������������5�������!00�������������	��	��������	�

�������	������������
3.10 Ut. 5 

2����������
����	�%72����!00����������������
�������������
(�������

Cost total 

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

Nº Ut. Quantitat   

4.1 t 203,40 6�����������������������������F���������+��@"�
4.2 t 5,51 G��������������������������������������"0���/0��
4.3 t 62,66 6��������������������������������������0���4�"�
4.4 m2 385,90 

G���>�����������������������������������>;��������>������������������
�H�����������)00���"00��;!������������	��	����I�����
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4.5 m2 385,90 
G���>�����������������������������������>;��������>������������������

�H�����������!00���!"0��;!������������	��	����I�����
4.6 m2 385,90 

'�
��������������!�������������������������>�����������	������
�����������	��	����I���������	�	���������������>����

  

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

5.1 Ut. 1 
9�		��	>������D��������
�������������>	�������������	�������������

	����������%72�+��!"���
�����	����	�����J�
5.2 Ut. 1 ����	���������������������������		��	>��������������������	���������J�

  

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

6.1 Ut. 550 %I������	���	�����	�����5�����)0���D0����������������������4���
  

� � � �
� � � �
��������!
� �����������������
� � � �

Nº Ut. Quantitat Concepte 

7.1 1 1 
%���������	����	����	��������������	����	����������	������	�����	���

	�������(����J�
  

� � � �
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DOCUMENT 2. QUADRE DE PREUS 
� � � �
��������	
� ������������������ �� ��
� � � �

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

1.1 
�����������	
��		�������������������
�

�����	�������	������������ 0,56 Zero amb cinquanta-sis

1.2 

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

�
���	������	��������	�����������
7,09 Set amb nou 

1.3 

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

��������	�
��������
3,11 Tres amb onze 

1.4 

������������������������������	��
�
�����	���� ����	������������	�������	���!"�
����
��������������������#"$�����%��

4,99 
Quatre amb noranta-

nou 

1.5 
&���	����������������������������������
�
��������������������#"$�����%'� 1,40 U amb quaranta 

1.6 

���������������	�	������	�������	���!�"��
����������������������������������
�

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

6,22 Sis amb vint-i-dos 

1.7 

���������������	�	������	�������	�����"��
����������������������������������
�

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

7,12 Set amb dotze 

  

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

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

2.1 

%����������������������(��������������)�
���������������*+������������,��	����	����
�����-��.���//�.������!#0��)0��00�
������������	���������������
�������

�����10�"1)��
�������2�'�,,����

35,37 
Trenta-cinc amb tranta-

set 
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2.2 

%����������������������(�������������!#�
���������������*+������������,��	����	����
�����-��.���//�.������!#0��)0��00�
������������	���������������
�������

�����10�"1)��
�������2�'�,,�

68,45 
Seixanta-vuit amb 

quaranta cinc 

2.3 

3���
�		����	 ���������	�
�����������
���������������������4�00������5�����������
������
����������������26�,7.8!�

���
����������
���
16,53 

setze amb cinquanta-
tres 

2.4 

9������:3.4";%;�0;,7<=�����
���	�	�>��������	���������������������

��������������0����
�?@�4"0�A�;4����
���������������������		��������	�����

,7<=��

103,21 Cent tres amb vint-i-un

2.5 

9������������������
�������	������������
�"0�A�;4��������������	�	�>��������	�����
�������������������������������0���

:*.�"0;%;�0�
64,79 

Seiexanta-quatre amb 
setanta-nou 

2.6 

9������:'.!0;B;!0;,,
�������	�	�>�����
����������������������������������!0�
���
�?@�!00�A�;4����������������

���������		��������	�����,,
�
65,33 

Seixanta-cinc amb 
trenta-tres 

2.7 

3����������������	�	�3%"00�6+��
�
������������	����������
����	����������	�
�������'��!0�!0���+1C.C��D�!�!��

B"006+�-��.����00C0�����
�����������
���
���������������������

5,65 Cinc amb seixanta-cinc

  

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

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

3.1 

��
����%72����!00�������������
���������������������0�
���������		���

�����������������	����	���������-��.���
�)"!.!���
���������������������������

����������������	���������	��

49,97 
Quaranta-nou amb 

noranta-set 

3.2 

2��(�����%72����#0E����!00�����+������
�0�
���������		�����������
����	�

�����	���������������
38,62 

Trenta-vuit amb 
seixanta-dos 

3.3 

2��(�����%72����)"E����!00�����+������
�0�
���������		�����������
����	�

�����	���������������
49,39 

Quaranta-nou amb 
trenta-nou 
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3.4 

+������������%72����!00�����+�����D�

���������		������������
����	������	�

����������������������������#0E�
47,67 

Quaranta-set amb 
seixanta-set 

3.5 

2������������������%72�����!"�����0��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
9,34 Nou amb trenta quatre 

3.6 

2������������������%72�����D0����!"��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
16,91 Setze amb noranta-un 

3.7 

2������������������%72����!00����D0��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
38,28 

Trenta-vuit amb vint-i-
vuit 

3.8 
7����������
����%72������0������

��������� 209,11 
Dos-cents nou amb 

onze 

3.9 

��
������
����
�������������������
��������<�	������������<��
������������
�
�������������5�������!00�����

��������	��	��������	��������	������������
8,87 Vuit amb vuitanta-set 

3.10 
2����������
����	�%72����!00������

����������
�������������(������� 172,67 
Cent setanta-dos amb 

seixanta-set 

  

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

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

4.1 
6�����������������������������F���������

+��@"� 19,84 
Dinou amb vuitanta-

quatre 

4.2 
G��������������������������������������"0�

��/0�� 16,89 Setze amb vuitanta-nou

4.3 
6��������������������������������������0���

4�"� 18,12 Divuit amb dotze 

4.4 

G���>�������������������������
����������>;��������>������������������

�H�����������)00���"00��;!������������
	��	����I�����

4,30 Quatre amb trenta 

4.5 

G���>�������������������������
����������>;��������>������������������

�H�����������!00���!"0��;!������������
	��	����I�����

3,47 Tres amb quaranta-set 

4.6 

'�
��������������!�����������������
��������>�����������	�����������������	��	��

��I���������	�	���������������>����
15,06 Quinze amb sis 
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� � � �
� � � �
���������
� ������������������������� �� ��
� � � �

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

5.1 

9�		��	>������D��������
����������
���>	�������������	�������������	����������

%72�+��!"���
�����	����	�����J�
1665,00 

Mil sis-cents seixanta-
cinc 

5.2 
����	���������������������������		��	>������

��������������	���������J� 490,00 Quatre-cents noranta 

  

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

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

6.1 
%I������	���	�����	�����5�����)0���D0����

������������������4��� 2,11 Dos amb onze 

  

� � � �
� � � �
��������!
� ����������������� �� ��
� � � �

Nº Concepte 
Preu 

unitari (€)
Euros 

7.1 
%���������	����	����	��������������	��

��	����������	������	�����	���	�������(����J� 260,94 
Dos-cents seixanta amb 

noranta quatre 

  

� � � �
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DOCUMENT 3. PRESSUPOST PARCIAL 
� � � � � �
��������	
� ������������������ �� ��
� � � � � �

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

1.1 m2 840 
�����������	
��		�������������������
�

�����	�������	������������ 0,56 470,40 

1.2 m3 25,15 

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

�������	�����������
7,09 178,31 

1.3 m3 104,40 
������������������
���������������

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

3,11 324,68 

1.4 m3 46 
������������������������������	��
�

�����	���� ����	������������	�������	���!"�
����
��������������������#"$�����%��

4,99 229,54 

1.5 m2 195,52 
&���	����������������������������������
�
��������������������#"$�����%'� 1,40 273,73 

1.6 m3 8,64 

���������������	�	������	�������	���!�"�����
�������������������������������
�

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

6,22 53,74 

1.7 m3 5,03 

���������������	�	������	�������	�����"�����
�������������������������������
�

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

7,12 35,81 

Cost total 1566,22 

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

2.1 m2 7,08 

%����������������������(��������������)�
���������������*+������������,��	����	����
�����-��.���//�.������!#0��)0��00�
������������	���������������
�������

�����10�"1)��
�������2�'�,,����

35,37 250,42 
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2.2 m2 8,37 

%����������������������(�������������!#�
���������������*+������������,��	����	����
�����-��.���//�.������!#0��)0��00�
������������	���������������
�������

�����10�"1)��
�������2�'�,,�

68,45 572,93 

2.3 m2 19,05 

3���
�		����	 ���������	�
�����������
���������������������4�00������5�����������
������
����������������26�,7.8!�

���
����������
���
16,53 314,90 

2.4 m3 0,87 

9������:3.4";%;�0;,7<=��������	�	�>�����
���	�����������������������������������0�
���
�?@�4"0�A�;4����������������

���������		��������	�����,7<=��
103,21 89,79 

2.5 m3 0,68 

9������������������
�������	������������
�"0�A�;4��������������	�	�>��������	�����
�������������������������������0���:*.

�"0;%;�0�
64,79 44,06 

2.6 m3 13,15 

9������:'.!0;B;!0;,,
�������	�	�>�����
����������������������������������!0�
���
�?@�!00�A�;4����������������

���������		��������	�����,,
�
65,33 859,09 

2.7 m2 4,46 

3����������������	�	�3%"00�6+��
������
�������	����������
����	����������	��������
'��!0�!0���+1C.C��D�!�!��B"006+�

-��.����00C0�����
�����������
�����
�������������������

5,65 25,20 

Cost total 2156,38 

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

3.1 m 65,36 

��
����%72����!00�������������
���������������������0�
���������		���

�����������������	����	���������-��.���
�)"!.!���
���������������������������

����������������	���������	��

49,97 3266,04 

3.2 Ut. 3 
2��(�����%72����#0E����!00�����+������
�0�
���������		�����������
����	������	�

��������������
38,62 115,86 

3.3 Ut. 6 
2��(�����%72����)"E����!00�����+������
�0�
���������		�����������
����	������	�

��������������
49,39 296,34 
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3.4 Ut. 1 
+������������%72����!00�����+�����D�

���������		������������
����	������	�

����������������������������#0E�
47,67 47,67 

3.5 Ut. 1 
2������������������%72�����!"�����0��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
9,34 9,34 

3.6 Ut. 3 
2������������������%72�����D0����!"��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
16,91 50,73 

3.7 Ut. 3 
2������������������%72����!00����D0��
���+������0�
���������		�����������
�

���	������	���������������
38,28 114,84 

3.8 Ut. 1 7����������
����%72������0��������������� 209,11 209,11 

3.9 m 1 

��
������
����
�������������������
��������<�	������������<��
�������������
�
������������5�������!00�������������

	��	��������	��������	������������
8,87 8,87 

3.10 Ut. 5 
2����������
����	�%72����!00������

����������
�������������(������� 172,67 863,35 

Cost total 4982,15 

� � � � � �
� � � � � �

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

� � � � � �

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

4.1 t 203,40 
6�����������������������������F���������

+��@"� 19,84 4035,46 

4.2 t 5,51 
G��������������������������������������"0���

/0�� 16,89 93,06 

4.3 t 62,66 
6��������������������������������������0���

4�"� 18,12 1135,40 

4.4 m2 385,90 

G���>�������������������������
����������>;��������>������������������

�H�����������)00���"00��;!������������
	��	����I�����

4,30 1659,37 

4.5 m2 385,90 

G���>�������������������������
����������>;��������>������������������

�H�����������!00���!"0��;!������������
	��	����I�����

3,47 1339,07 

4.6 m2 385,90 
'�
��������������!�����������������
��������>�����������	�����������������	��	��

��I���������	�	���������������>����
15,06 5811,65 
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Cost total 14074,02 

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

5.1 Ut. 1 
9�		��	>������D��������
����������

���>	�������������	�������������	����������
%72�+��!"���
�����	����	�����J�

1665,00 1665,00 

5.2 Ut. 1 
����	���������������������������		��	>���������

�����������	���������J� 490,00 490,00 

Cost total 2155,00 

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

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

6.1 Ut. 550 
%I������	���	�����	�����5�����)0���D0����

������������������4��� 2,11 1160,50 

Cost total 1160,50 

� � � � � �
� � � � � �
��������!
� ����������������� �� ��
� � � � � �

Nº Ut. Quantitat Concepte 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

(€) 

7.1 1 1 
%���������	����	����	��������������	��

��	����������	������	�����	���	�������(����J� 260,94 260,94 

Cost total 260,94 

� � � � � �
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DOCUMENT 4. RESUM DEL PRESSUPOST 
� � � � � � �
� � � � � � �-&K6�
� ��������	
������������������� �"DD�!!�
� ���������
����������������� !�"D�4C�
� ���������
�������������������� )#C!��"�
� ���������
������������������ �����������������!��"������� �)0/)�0!�
� ��������#
��������$������������������� !�""�00�
� ��������%
������ ��D0�"0�
� ��������&
���"��������������� !D0�#)�
� � � � � ������ !D4""�!��
� � � � � � �
� � � � � � �
� ��������������"�������������� ����������	�
� � � � � � �
� +�	��	�	��������	�L�4$M� 4J)!D��C�N�
� B������������	������LD$M� �J"C��4��N�
� ,73�L�D$�����%�'<+G<B,M� "J0�C�04�N�
� � � � � � �
� � � � � � �
� ��������������"�������������������� � 
�#$%!��&�
� � � � � � �

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

� � � � � � �
� � � � � � �

Castelldefels, Gener 2010 

Oriol Morte i Vidal 


