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1 ANTECEDENTS 

El terme municipal de Marganell, situat a la comarca del Bages, al vessant septentrional del massís 
de Montserrat, té una superfície de 13,53 km2 i s’ubica a una altitud de 291 metres. 

Limita al nord amb els municipis de Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, 
a l’est amb Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, al sud i a l’oest amb el Bruc, terme municipal 
d’Anoia. El territori s’estén a banda i banda de la riera, i per la dreta comprèn una bona part del massís 
de Montserrat, des del sector de les Agulles i els Frares Encantats fins a Sant Jeroni. 

Les altituds oscil·len entre els 250 metres que es calculen al curs central de la riera, els 673 metres 
del monestir de Santa Cecília i els 1.224 metres del cim de Sant Jeroni. La riera de Marganell neix sota 
el coll de Can Maçana, es nodreix amb l’aigua de nombroses fonts, entre les quals les més importants 
són les de la Jaia i del Bisbal, i dels torrents montserratins i desemboca al Llobregat vora el pont de 
Castellbell. 

El municipi de Marganell, compta amb una població de 266 habitants segon dades de l’any 2020 i 
aquesta es troba distribuïda de forma dispersa per tot el territori, formant petits nuclis de població: els 
nuclis de Raval de Can Janet (on s’ubica l’església parroquial de Sant Esteve), el Raval del Ciso, la 
Colònia Puig, la urbanització del Casot, el nou monestir de Sant Benet de Montserrat i l’antic monestir 
de Santa Cecília de Montserrat i la urbanització de la Calsina. 

Travessa el terme una carretera local que uneix Castellbell amb la carretera local a Sant Salvador de 
Guardiola. 

Aquest projecte aborda la connexió d’abastament entre les urbanitzacions del Casot i la Calsina, 
ambdues situades dins l’espai protegit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.  

El veïnat del Casot, se situa seguint la vall del torrent del Casot, des de sota la carretera de Montserrat 
al coll de Can Maçana fins a prop de l'Antiga església de Sant Esteve de Marganell. Originàriament el 
formaven dos masos El Casot que dona nom al veïnat i Cal Quinti. Actualment s’hi troben unes 140 
cases de nova construcció amb una població, segons dades de l’any 2019, de 105 habitants. El veïnat 
de la Calsina, està format per una dotzena de cases de nova construcció i consta d’un cens poblacional 
d’uns 31 habitants. 

Actualment, per l’abastament d’aigua potable a la urbanització la Calsina, es compra aigua a LARSA. 
L’aigua arriba a la urbanització la Calsina amb una connexió molt precària feta amb tubs de polietilè 
directament estirats per sobre el terreny a la zona de Santa Cecília. L’aigua comprada a La Calsina 
arriba a un dipòsit d’aigua de 10 m³, a partir del qual es subministra aigua a la població per gravetat. 

Al Pla Director d’abastament de Marganell, s’explicita aquesta connexió de la xarxa de la Calsina amb 
la resta del sistema d’abastament municipal de Marganell. 

Al novembre de l’any 2019, es va redactar la memòria valorada per a la connexió d’abastament entre 
el nucli del Casot i el nucli de la Calsina de Marganell, en la qual es basa aquest projecte. 

Al novembre de l’any 2020, l’Ajuntament de Marganell va encarregar la redacció d’aquest projecte 
executiu amb la finalitat de poder donar aigua a La Calsina des del veïnat del Casot, ja que compten 
amb recursos hídrics suficients, i així poder deixar la compra d’aigua a LARSA per a situacions 
d’emergència. 
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2 ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

El nucli de la Calsina, és l’únic nucli del municipi de Marganell que no està connectat al sistema 
municipal d’abastament, per tant és totalment dependent d’una connexió exterior. L’Ajuntament de 
Marganell té la voluntat d’integrar la xarxa de la Calsina amb la resta de la xarxa municipal, tal i com 
es planteja al Pla Director d’abastament de Marganell. 

Per tant, amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua a la població de la urbanització La 
Calsina des del nucli del Casot, Aigües de Manresa, S.A. gestora del servei de aigua potable del 
municipi de Marganell, ha encarregat al tècnic que subscriu, la redacció del present Projecte executiu 
per la connexió d’abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell. 

3 ESTAT ACTUAL 

Dins el terme municipal de Marganell, en la zona sud-est, es troba el nucli disseminat de La Calsina. 

Per l’abastament d’aigua potable, la Calsina disposa d’una font de captació d’aigua que cada any 
s’eixuga, per aquest fet hi ha una connexió provisional i en estat precari feta amb tubs de  polietilè 
estirat per sobre el terreny a la zona de Santa Cecilia, gestionada per LARSA. Com a alternativa a 
aquesta compra en alta, també es pot fer la compra d’aigua amb cisternes. Les alternatives de les 
quals disposa actualment la població de La Calsina per a l’abastament d’aigua potable són molt 
precàries. 

Anteriorment La Calsina tenia el caire de segona residencia, però actualment cada cop són més els 
habitants que s’hi van instal·lant durant tot l’any. Aquest fet fa que la demanda d’aigua hagi augmentat, 
i per tant, la població corre el risc de no disposar de suficient aigua per abastir-se. 

4 OBJECTE DEL PROJECTE 

Degut al risc de no disposar de suficient aigua per abastir a la població de la Calsina, es redacta el 
present projecte executiu amb l’objectiu de definir, tècnica i econòmicament, les obres necessàries 
per garantir el subministrament d’aigua a la població de la urbanització La Calsina des del nucli del 
Casot. 

5 SOLUCIÓ PROPOSADA 

Per donar solució a la problemàtica actual i amb la finalitat de poder deixar com connexió 
d’emergència la compra d’aigua a LARSA i que el 100% del consum de La Calsina se satisfaci des del 
nucli del Casot, es proposa la instal·lació d’una canonada de polietilè d’alta densitat DN63 que 
començarà al carrer Sant Miquel i connectarà a la canonada d’abastament de la Calsina, aigües amunt 
del dipòsit existent. 

Es proposa instal·lar un nou dipòsit prefabricat de 10 m³ al començament del traçat de la canonada, 
que estarà equipat amb un sistema de dosificació i anàlisis de clor i un grup de pressió per salvar el 
desnivell existent. 

També es proposa realitzar un by-pass al Dipòsit La Calsina, ja que es troba en mal estat i el seu 
emplaçament no permet l’accés amb vehicles, dificultant les tasques de manteniment. Per tal 
d’adequar les pressions a la urbanització de la Calsina, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de 
pressió. 
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6 CÀLCULS HIDRÀULICS 

Per realitzar el dimensionament de la canonada i grup de pressió necessaris, s’ha fet un estudi de 
l’historial de cabals lliurats a la Calsina, obtenint-se un cabal màxim d’1,6 m³/h i un cabal nominal de 
0,5 m³/h. 

Per aquestes dades s’ha obtingut com resultat una canonada de polietilè d’alta densitat PN-16 DN63 
i unes bombes tipus GRUNDFOS CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar. 

També s’ha determinat el volum necessari pel dipòsit prefabricat, que resulta de 10 m³. 

Els resultats es recullen amb més detall a l’annex 1 de Càlculs hidràulics. 

7 CRITERIS ENERGÈTICS 

Pel disseny de la solució adoptada s’han seguit els criteris proposats pel gestor energètic. 

8 CRITERIS DE SEGURETAT I SALUT 

Pel disseny de la solució adoptada s’han seguit els criteris definits en el Reial Decret 604/2006, de 19 
de maig pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

9 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

S’instal·larà una canonada de polietilè d’alta densitat PN-16 de 63 mm de diàmetre que portarà l’aigua 
des del nucli del Casot fins la Calsina. La longitud del traçat proposat d’aquesta canonada és de 3.198 
metres. 

Es començarà instal·lant un nou dipòsit d’aigua potable prefabricat de formigó i 10 m³ de capacitat a 
l’explanada existent al carrer de Sant Miquel, just al començament del camí per on transcorrerà la 
canonada.  

Annex a aquest dipòsit, s’instal·larà una caseta prefabricada de 6 m³ per ubicar-hi el quadre elèctric, 
el sistema de telecontrol i el grup de pressió que permetrà elevar l’aigua per salvar el desnivell 
existent. Per deixar aïllat el dipòsit d’hipoclorit sòdic, s’instal·larà una altra caseta prefabricada amb 
una planta de dimensions 1,5 x 1,5 metres. 

A la següent imatge es pot observar la ubicació del dipòsit. 
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Figura 1. Ubicació del nou dipòsit 

Serà necessari fer tota la instal·lació elèctrica corresponent per donar subministrament tant al grup de 
pressió com al sistema de telecontrol.  

Pel que fa al grup de pressió, per garantir l’abastament de la població de La Calsina, serà necessari 
bombejar un cabal màxim de 1,6 m3/h i salvar un desnivell de 6,48 metres, al que es sumarà una 
pèrdua de càrrega de 0,5 metres, que es produeix a la canonada. 

Les bombes a instal·lar seran tipus GRUNDFOS CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar, amb 
funcionament altern, i aniran equipades amb un calderí de 50 litres. 

Tant al dipòsit com a la caseta adossada, se’ls farà un tancament perimetral amb muntants i malla de 
simple torsió acabat lacat en verd de 2 metres d’alçada amb una porta de dues fulles, fixada sobre 
daus de formigó sobre el terreny.  

Les rases per la fonamentació dels postes de la tanca a instal·lar s’obriran manualment, previ 
replanteig, mitjançant eines manuals i amb les terres deixades a la vora. Una vegada oberts els 
fonaments s’hi situaran els postes apuntalant-los convenientment amb puntals per assegurar-ne la 
seva verticalitat i alineació. Es procedirà aleshores al reblert de les bases amb formigó. 

Una vegada hagi endurit el formigó es podrà fer el muntatge de la malla i les portes d’accés. 

Caldrà fer la connexió al dipòsit de la xarxa d’aigua existent, instal·lant una canonada de polietilè d’alta 
densitat DN50 des de la xarxa existent al carrer Sant Miquel.  

La traça de la canonada que connectarà el Casot amb la Calsina començarà a la cota 544,17 metres i 
travessarà finques de sol no urbanitzable al llarg de 3.198 metres, fins a trobar la canonada 
d’abastament principal de la Calsina, que arriba fins el dipòsit de la Calsina, de 10 m³. 

Nou dipòsit 
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Abans de connectar la nova canonada a la canonada de polietilè DN110 de subministrament de la 
Calsina, caldrà instal·lar una vàlvula reguladora per reduir les pressions aigües avall. Com que es 
realitzarà un by-pass al Dipòsit la Calsina, per deixar-lo fora de servei, s’instal·larà una altra vàlvula 
reguladora aigües avall del dipòsit, que permetrà adequar les pressions que arriben a la urbanització 
la Calsina.  

Pel que fa al traçat de la canonada, a certs trams és necessària la neteja i l’esbrossada del terreny. 
Pràcticament tot el traçat es realitza per camí, encara que l’últim tram es correspon amb una antiga 
pista forestal fora d’ús que caldrà habilitar per tal de poder accedir amb la maquinària. 

Cal destacar que en un punt del traçat es travessa un torrent sec, que compta amb paviment de 
formigó i per tant s’hauran de fer els talls de paviment corresponents. 

L’excavació es preveu amb rasadora, ja que a la zona hi ha gran presència de roca. La rasa tindrà una 
amplada de 30 cm i una fondària d’un metre. La canonada s’instal·larà al fons de la rasa, sobre un llit 
de 10 cm de sauló i es reblirà fins a 10 cm per sobre del tub, també amb sauló. El volum de reblert 
restant es realitzarà amb terra seleccionada de la pròpia excavació amb una capa superior de tot-ú 
per l’arranjament del camí. En el cas del creuament del torrent sec, es reposarà el paviment de formigó 
afectat. 

Per l’execució de la rasa en l’antiga pista forestal, serà necessari comptar amb una retroexcavadora 
petita de cadenes, ja que és un camí mes estret. A més, caldrà talar alguns arbres que han crescut al 
mig de la pista,  

Tot el material sobrant procedent de l’excavació, serà carregat sobre camió i es procedirà al seu 
trasllat a un abocador o centre de reciclatge autoritzat, amb l’abonament de les corresponents taxes. 

En quant a la instal·lació mecànica, caldrà instal·lar ventoses trifuncionals per expulsar l’aire en els 
punts alts de la canalització i desguassos per poder buidar la canonada en els punts baixos. 

Tant les ventoses com els desguassos, aniran ubicades dins arquetes de registre. Les arquetes de 
registre on s’instal·lin les ventoses i buidadors, seran prefabricades amb anells i con de reducció de 
formigó DN1000 amb tapa de fosa dúctil amb sistema abatible de frontissa i bloqueig de seguretat, 
amb pates de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

Una vegada finalitzades les obres, es condicionarà el terreny per deixar-lo en la mesura del possible 
en el seu estat inicial en tot el traçat. 

10 SERVEIS AFECTATS 

Una vegada inspeccionada la zona d’influència de les obres, els serveis que poden quedar afectats 
són els següents: 

- Electricitat 
- Gas Natural 
- Telefonia 
- Aigua potable 

Un cop rebuda la informació de les diferents companyies, s’ha pogut comprovar que en l’àmbit de les 
obres es detecten les següents traces: una traça de la línia aèria de telefonia al carrer Sant Miquel i 
una altra on es troben les masies de Can Martorell, la xarxa de distribució d’aigua potable del Casot 
que transcorre pel carrer Sant Miquel i la canonada d’abastament a la Calsina, situada al torrent del 
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Tortuguer, una traça de la línia aèria de baixa tensió al carrer Sant Miquel i una altra a les masies de 
Can Martorell i unes traces de les línies aèries de mitja i alta tensió en diversos punts del traçat.  

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable del terme municipal de Castellbell i el Vilar, gestionada per 
SOREA, no es troba cap traça a l’àmbit del projecte.  

Tampoc hi ha traces de la xarxa de gas natural al llarg de tot el recorregut de la nova canonada.  

A l’annex 2 de Serveis afectats, es poden veure els plànols adreçats per les diferents companyies, 
amb tots els serveis ressaltats. 

11 COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

Les actuacions es porten a terme dins el municipis de Marganell i Castellbell i el Vilar, en sòl classificat 
com no urbanitzable i qualificat com Subzona de Parc Natural en el cas de Marganell i com Sòl de 
protecció especial, d'interès ecològic i paisatgístic pel cas de Castellbell i el Vilar. 

 

Figura 2. Qualificació del sòl a l’àmbit de les obres 

A les següents normatives es defineix el planejament urbanístic d’aplicació: 

- Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes en la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del Text refós; 
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pel Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 del 18 de juliol; i pel 
Decret 64/2014 del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el dia 16 de setembre 
de 2008 pel Govern de Catalunya. L’acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats 
en el DOGC número 5241 del 22 d’octubre de 2008. 

- Pla Director Urbanístic del Pla del Bages, aprovat provisionalment per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i aprovat definitivament pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 10 d’octubre de 2006. 

- Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 16 de febrer de 1988. 

- Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Marganell, aprovat definitivament en 
sessió de data 8 de març de 2007 

- Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbell i el Vilar, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 23 de 
novembre de 2010 i donada la seva conformitat al text refós per resolució del director 
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme en data 25 de juny de 2015. 

Al tractar-se d’una actuació específica d’interès públic, consistent en la instal·lació d’una canonada 
soterrada, es pot considerar compatible amb el planejament urbanístic vigent. 

12 TRAMITACIÓ DEL PROJECTE 

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
estableixen el règim d’ús del sòl no urbanitzable. 

L’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme determina que el sòl no urbanitzable pot ésser 
objecte d’actuacions específiques d’interès públic, entre les que s’inclouen les instal·lacions i les obres 
necessàries per a serveis tècnics com les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament 
d’aigua, tal com les del present projecte, s’autoritzen mitjançant l’aprovació d’un projecte d’actuació 
específica i que han d’incloure la documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb 
el planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d’impacte paisatgístic. 
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si 

l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat. 
d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és comprès en un pla 

sectorial agrari. 
e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 
f) Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, is l’actuació afecta jaciments paleontològics o 

punts geològics d’interès. 
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

D’acord amb l’article 50.1 del D 64/2014, els projectes d’actuacions específiques es conformen amb 
els documents següents: 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per 
la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament 
territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti 
apreciar aquesta adequació. 
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b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques 
on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva 
extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió corresponents. 

d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que 
no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

Aquest projecte incorpora tota la documentació requerida per l’article 47.4 del DL 1/2010 i l’article 
50.1 del D 64/2014, a excepció de la corresponent als apartats c, d, e, f i g del primer article, que 
hauran de venir donats pels informes del projecte emesos pels diferents organismes competents. 

13 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de l’inici de les obres, el contractista aportarà la proposta del Pla de Control de Qualitat, en el 
que s’inclourà la relació dels laboratoris autoritzats que portaran a terme l’execució dels assaigs i 
controls previstos. Aquest Pla de Control haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa. 

Durant l’execució de les obres s’hauran de dur a terme assajos que abastaran els següents aspectes: 

- Canonada: caldrà efectuar proves de pressió i estanquitat segons la norma UNE-EN 
805:2000. 

- Reblert: es portaran a terme assaigs de caracterització de materials i proves de compactació. 
- Formigó: es realitzaran provetes. 
- Altres. 

14 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per allò que estipuli 
la Direcció Facultativa i l’Explotador de la xarxa. 

- Caldrà preveure l’adequada informació als veïns, tant de l’inici, com de la progressió de l’obra. 
- Caldrà protegir adequadament els vianants. 
- Caldrà que el contractista estigui especialment atent a les previsions meteorològiques. En 

cas de pluja, les conseqüències que se’n puguin derivar són imputables directament al 
contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar les connexions i desconnexions a la xarxa, caldrà informar i obtenir el 
permís de l’explotador del sistema. 

- D’acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa, l’obra pot quedar dividida en diverses 
subfases. 

15 SISTEMA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es recomana que el sistema d’execució de les obres s’efectuï pel sistema de contracte, sense perjudici 
que el promotor de les obres adopti el sistema més convenient als seus interessos, dins el marc legal 
de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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El termini d’execució de l’obra s’estableix en 12 setmanes. 

16 PROGRAMA D’EXECUCIÓ 

A l’annex 4 de Programa d’execució s’inclou el programa de treball previst per les obres; cal 
assenyalar, però, que l’execució de les obres podria efectuar-se segons conveniència de l’empresa 
constructora adjudicatària, previ vist i plau de l’enginyer director, sempre que es compleixin els 
terminis d’execució previstos i les condicions imposades per la Direcció Facultativa i l’Explotador de 
la xarxa. 

Totes les feines s’han de compatibilitzar amb els usos i serveis de les instal·lacions. 

17 TERMINI DE GARANTIA 

Al moment de procedir al lliurament i recepció de l’obra, seran d’aplicació l’article 243 de la Llei 
9/2017 del 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

El termini de garantia de les obres executades serà de tres (3) anys per l’obra civil i d’un (1) any pels 
equipaments, comptant a partir de la data en què la Direcció Facultativa de l’obra lliuri la preceptiva 
Acta de Recepció d’obres. Durant aquest temps, el Contractista adjudicatari de les obres estarà obligat 
a realitzar, al seu càrrec, els treballs necessaris per a corregir els possibles desperfectes que hagin 
pogut aparèixer. 

18 PLEC DE CONDICIONS 

És d’aplicació la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 
1098/2001 del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a la contractació 
d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre, sempre que no s’oposi als 
anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix les condicions necessàries i 
suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el Document 3: Plec de condicions. 

19 REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, no procedeix 
l’atorgament de la revisió de preus, s’atendrà la legislació vigent, d’acord amb l’article 103 a 105 de la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

S’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se 
igualment al preu actual dels materials. 

Amb el cost de la mà d’obra i els preus dels materials, inclòs transport, s’han obtingut els preus que 
es justifiquen a l’annex 5 de Justificació de preus, i es detallen al Document 4: Pressupost, al Quadre 
de preus II. 

21 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és la determinació que fa l'Administració (mitjançant òrgans 
especialitzats) de la solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores en els contractes 
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administratius d'obres o de serveis, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant, LCSP). 

L'acord de classificació empresarial es fonamenta en l'anàlisi dels mateixos documents que es 
requereixen en els articles 87, 88 i 90 de la LCSP per determinar la solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de serveis 
no és exigible la classificació empresarial. En aquests contractes, però sigui quin sigui el seu 
pressupost de licitació, es requereix necessàriament l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica 
dels licitadors d'acord amb un, diversos o tots els mitjans previstos en els articles 87 i 88 de la LCSP. 

22 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material, IVA no inclòs, puja a la quantitat de CENT DOTZE MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-SET euros amb QUARANTA-SIS cèntims (112.857,46 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT TRENTA-
QUATRE MIL TRES-CENTS euros amb TRENTA-VUIT cèntims (134.300,38 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja a la quantitat de CENT SEIXANTA-DOS MIL 
CINC-CENTS TRES euros amb QUARANTA-SIS cèntims (162.503,46 € amb IVA inclòs). 

El pressupost pel coneixement de l’Administració del present projecte ascendeix a DOS-CENTS 
TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC euros amb VINT cèntims (213.245,20 €), IVA inclòs. 

23 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 

Els documents de que consta el present projecte es detallen a continuació: 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

Annex 1: Càlculs hidràulics 

Annex 2: Serveis afectats 

Annex 3: Topografia 

Annex 4: Programa d’execució 

Annex 5: Justificació de preus 

Annex 6: Gestió de residus 

Annex 7: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex 8: Pressupost pel coneixement de l’Administració 

Annex 9: Relació de drets i bens afectats 
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Annex 10: Treballs de l’explotador 

Annex 11: Electricitat 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

Plànol 1: Situació i emplaçament 

Plànol 2: Planta general actual 

Plànol 3: Planta projectada 

Plànol 4: Perfil longitudinal projectat 

Plànol 5: Detall de rases i arquetes 

Plànol 6: Detall de dipòsit i caseta 

Plànol 7: Topogràfic 

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de condicions tècniques generals 

Plec de condicions tècniques particulars 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Pressupost detallat 

Resum de pressupost 

Últim full 

24 CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

Les obres compreses en el present Projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la 
Calsina de Marganell, fan referència a una obra completa susceptible d’ésser donada a l’ús general o 
al servei públic una vegada finalitzada, amb el Reglament de contractes de les administracions 
públiques del Reial Decret 1098/2001 i la Llei 9/2017 de Contractes del Servei Públic. 

Les obres projectades no afecten a l’estabilitat, la seguretat i l’estanqueïtat d’elements constructius 
preexistents. 
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Marganell, març de 2021 

L’enginyera responsable 

 

 

Mireia Félix Castellanos 
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ANNEX 1. CÀLCULS HIDRÀULICS 
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1 INTRODUCCIÓ 

Amb motiu de la redacció del projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la 
Calsina de Marganell, s’ha projectat la solució més adient per la instal·lació de la nova canonada. 

En aquest annex es realitza el càlcul per dimensionar la canonada que portarà aigua des del nucli del 
Casot fins a la urbanització de la Calsina. 

2 CABAL DE DISSENY 

Per obtenir el cabal de disseny de la canonada a instal·lar entre el nucli del Casot i la urbanització de 
la Calsina, s’ha obtingut l’historial de consums dels usuaris del sistema d’abastament de la Calsina. 

Una vegada analitzat el consum dels darreres anys a la zona, s’ha obtingut que el cabal màxim a 
considerar per a la zona és de 1,6 m³/h, calculat al període de major consum.  

3 DIMENSIONAMENT DE LA CANONADA 

Per dimensionar la canonada, es tenen les següents dades: 

Cabal de disseny 1,6 m3/h 

Longitud de la canonada 3.198 m 

Cota inici 544,170 m 

Cota a salvar 550,650 m 

Desnivell positiu  6,48 m 

Taula 1. Dades pel dimensionament de la canonada 

S’adoptarà com velocitat màxima admissible 1 m/s. 

La secció interior de la canonada vindrà donada per la següent equació: 

𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 · 𝑆𝑆 

On: 

 Q és el cabal 

 V és la velocitat de l’aigua 

 S és la secció de la canonada 

Amb les dades disponibles, es calcula la secció de la canonada: 

𝑆𝑆 =
𝑄𝑄
𝑉𝑉 =

0,00044 𝑚𝑚3/𝑠𝑠
1 𝑚𝑚/𝑠𝑠 = 0,00044 𝑚𝑚2 = 440 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Per tant, el diàmetre interior mínim de la canonada serà: 
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𝑆𝑆 =
𝜋𝜋 · ∅2

4 ;∅ = �440 · 4
𝜋𝜋 = 23,66 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Amb les dades de diàmetre obtinguts, es seleccionen els diàmetres comercials que siguin superiors 
al diàmetre calculat i es calcula la velocitat real de l’aigua amb els diàmetres escollits. 

Es realitzaran les comprovacions amb canonades a partir de diàmetre DN50: 

• Polietilè d’alta densitat DN50 PN-16 (diàmetre interior 40,8 mm) 

• Polietilè d’alta densitat DN63 PN-16 (diàmetre interior 51,4 mm) 

• Polietilè d’alta densitat DN75 PN-16 (diàmetre interior 61,4 mm) 

Si es calcula la velocitat de l’aigua i les pèrdues de càrrega per a les canonades proposades, s’obté: 

Tram Cabal de 
disseny (m3/h) 

Velocitat de 
l’aigua (m/s) 

Longitud 
total (m) 

Pèrdues de 
càrrega (m) 

Polietilè d’alta 
densitat DN50 1,6 0,34 3.198 14,59 

Polietilè d’alta 
densitat DN63 1,6 0.21 3.198 4,86 

Polietilè d’alta 
densitat DN75 1,6 0,15 3.198 2,09 

Taula 2. Resultats obtinguts per a les canonades proposades 

A la taula anterior es poden observar les velocitats de l’aigua i les pèrdues de càrrega que es 
produeixen al llarg del traçat per al cabal màxim per a cada canonada proposada. 

Com es por comprovar, la canonada més favorable pel que fa a la velocitat de l’aigua és la DN50, però 
les pèrdues de càrrega generades són excessives. Les menors pèrdues de càrrega és donen amb la 
canonada DN75, però en contra, es té la baixa velocitat de l’aigua. 

Per tant, la canonada proposada per aquest projecte és la de polietilè d’alta densitat DN63. 

4 DIMENSIONAMENT DEL GRUP DE PRESSIÓ 

Pel dimensionament del grup de pressió a instal·lar, se sap que el desnivell positiu existent entre el 
nou dipòsit i el punt de connexió amb la xarxa d’abastament de la Calsina és de 6,48 metres. 

A aquest desnivell, cal afegir les pèrdues de càrrega de la canonada. Com que aquest desnivell a 
salvar es troba a uns 300 metres de l’inici de la canonada, es calcularan les pèrdues de càrrega que 
es generen en aquest tram. Les pèrdues a tenir en compte en aquest tram de canonada són de 0,5 
metres.  

Pel que fa al cabal, és té el cabal màxim calculat anteriorment, de 1,6 m³/h i el cabal nominal, que es 
situa al voltant dels 0,5 m³/h.  

Amb les dades de cabal i alçada disponibles, es realitza el dimensionament del grup de pressió. Es 
proposa instal·lar 2 bombes amb funcionament alternat i un calderí de 50 litres per evitar que les 
bombes facin moltes arrancades i parades.  
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Es proposa la instal·lació de dos bombes centrífugues horitzontals tipus GRUNDFOS CM 1-2 A-R-A-E-
AVBE C-A-A-N o similar, amb les següents característiques: 
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5 DIMENSIONAMENT DEL NOU DIPÒSIT 

Pel dimensionament del nou dipòsit, s’ha fet un estudi dels consums a la Calsina al llarg dels darreres 
anys.  

D’aquest estudi s’obté que el consum mig es situa al voltant dels 5 m³ al dia. Al període de major 
consum, a l’estiu, es té un consum d’uns 15 m³/dia. 

Es proposa per tant, la instal·lació d’un dipòsit prefabricat de formigó de 10 m³. Aquest dipòsit anirà 
dotat d’una tapa tipus Petri.  

 

Figura 1. Dipòsit prefabricat de formigó de 10 m³ 

6 UBICACIÓ DE LES VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ 

El Dipòsit la Calsina, es troba ubicat en una zona de difícil accés a la que no es pot arribar amb vehicle, 
pel que les tasques de manteniment es compliquen. Per aquest motiu, es proposa realitzar un by-pass 
al dipòsit. 

Per evitar les elevades pressions que es donarien en la xarxa d’abastament de la Calsina amb 
l’anul·lació d’aquest dipòsit i el nou punt de subministrament d’aigua, es proposa la instal·lació de dos 
vàlvules reguladores de pressió. 

S’ha de proposar la instal·lació de dues vàlvules reguladores perquè el rang de pressió a reduir és 
molt elevat i s’ha de fer en dues fases per evitar els problemes de cavitació, ja que quan les vàlvules 
reguladores treballen en posicions properes al tancament, el fluix s’accelera per poder compensar la 
disminució de l’àrea de pas del líquid i les elevades velocitats fan caure la pressió.  

Quan la pressió cau i s’aconsegueix la pressió de vapor de l’aigua, es formen bombolles que són 
arrossegades pel flux. Quan s'allunyen de l'obturador de la vàlvula, l'àrea de passatge es torna a 
incrementar, la velocitat disminueix, la pressió augmenta i les bombolles de vapor col·lapsen per 
implosió generant altíssimes pressions que erosionen la paret de la vàlvula. 
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La cavitació en vàlvules reductores de pressió té un efecte important en la vida útil dels sistemes i en 
la seva operació. La cavitació danya la vàlvula i la canonada mitjançant vibració i erosió de les seves 
parets internes. També causa sorolls elevats. 

Al següent gràfic, es mostra l’àrea de cavitació que ha d’evitar-se. 

 

Figura 2. Àrea de cavitació a evitar en vàlvules reguladores 

Seguint les indicacions del gràfic anterior, es procedeix a ubicar les vàlvules i fixar la seva pressió de 
sortida.  

La primera reguladora, s’ubicarà just abans de la connexió amb la canonada de subministrament de 
la Calsina, a una cota aproximada de 504,949 metres.  

A aquest punt arriba una pressió que es situa al voltant dels 60 m.c.a., que pot variar lleugerament en 
funció del cabal bombejat des del dipòsit nou. 

La pressió de sortida d’aquesta vàlvula es fixarà en 23 m.c.a. Amb aquesta pressió, es pot comprovar 
al gràfic anterior com hi ha marge suficient per evitar la cavitació si es produeixen oscil·lacions de 
pressió. 

La segona vàlvula reguladora, s’instal·larà a una cota de 456 metres, amb un desnivell de 20 metres 
respecte el Dipòsit la Calsina. 

A aquest punt, arribarà una pressió d’uns 72 m.c.a. Es proposa fixar la pressió de sortida en 25 m.c.a., 
de forma que els usuaris de la xarxa d’abastament de la Calsina tindran la mateixa pressió que els 
arriba actualment. 
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1 SERVEIS AFECTATS DE COMPANYIES 

En aquest annex es descriuen les afectacions dels diferents serveis existents de les companyies, a la 
zona de l’àmbit d’execució de les obres del Projecte executiu per la connexió d’abastament entre el 
Casot i la Calsina de Marganell. 

Per determinar les possibles afectacions, s’ha reclamat a les diverses companyies de serveis la 
informació de les seves línies de serveis, per a poder fixar el grau d’afectació tan per confirmar el 
replanteig de les instal·lacions a executar com pel propi desenvolupament de l’execució de les 
pròpies obres. Al mateix temps es sol·licita informació per controlar com es poden veure afectats els 
serveis de:  

- Electricitat 
- Gas natural 
- Telefonia 
- Aigua potable 

S’adjunten annexats a aquest document els plànols adreçats per les diferents companyies, amb tots 
aquests serveis ressaltats. 

En l’àmbit de les obres a executar es detecten les següents traces: una traça de la línia aèria de 
telefonia al carrer Sant Miquel i una altra on es troben les masies de Can Martorell, la xarxa de 
distribució d’aigua potable del Casot que transcorre pel carrer Sant Miquel i la canonada d’abastament 
a la Calsina, situada al torrent del Tortuguer, una traça de la línia aèria de baixa tensió al carrer Sant 
Miquel i una altra a les masies de Can Martorell i unes traces de les línies aèries de mitja i alta tensió 
en diversos punts del traçat.  

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable del terme municipal de Castellbell i el Vilar, gestionada per 
SOREA, no es troba cap traça a l’àmbit del projecte.  

Tampoc hi ha traces de la xarxa de gas natural al llarg de tot el recorregut de la nova canonada.  

Per tant, en l’execució de l’obra s’ajustaran els processos constructius i d’execució atenent-se als 
possibles riscos que aquestes instal·lacions poden determinar. 

2 INICI DE L’OBRA 

Abans de començar les obres, el contractista haurà de contactar amb totes les companyies de 
subministrament per tal de comprovar i situar els serveis existents i preveure les seves possibles 
afectacions/modificacions. 

Amb la companyia elèctrica caldrà signar, abans de l’inici dels treballs, la corresponent Acta de control 
d’obres que afecten a la xarxa elèctrica de distribució aèria. 

En cas d’avaria als serveis existents o a les xarxes pròpies de la xarxa d’alta, imputable al contractista, 
aquest ho comunicarà immediatament a la direcció d’obra i a la companyia de subministrament, qui 
procedirà a la reparació de l’avaria. El cost anirà a càrrec del contractista. 

3 ZONES AFECTADES 

La zona afectada per les obres correspon als municipis de Marganell i Castellbell i el Vilar. A 
continuació, es mostren els diferents serveis afectats a l’àmbit del projecte. 
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CAMÃ� MARGANELL A MONTSERRAT

CALLE SANT MIQUEL

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 547989 Punto: 5175731547989 -5175731

8908 ABASTAMENT CALSINA

Fecha Entrega:

7 de enero de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 400140.25 Y: 4608531.675
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1 ANTECEDENTS 

L’objectiu d’aquest annex és la descripció topogràfica de la traça on està prevista la instal·lació de la 
nova canonada. 

Per tal de desenvolupar aquesta tasca, es va realitzar una sortida a l’emplaçament concretat i es van 
recollir una sèrie de punts en coordenades, mitjançant l’ajuda d’un aparell GPS. Es van obtenir els 
punts necessaris que hauran de permetre la representació gràfica de la superfície determinada per la 
planimetria i l’altimetria.  

2 PLÀNOL TOPOGRÀFIC 

A continuació, es presenta el plànol topogràfic amb la traça de la nova canonada. Aquest plànol també 
es troba al Document 2: Plànols. 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE MARGANELL 

 

 

  
3 EXPEDIENT 8908 

 
 

1 INTRODUCCIÓ 

Dins aquest annex, es mostra el programa de treball previst per les obres. No obstant, l’execució d les 
obres podria efectuar-se segons conveniència de l’empresa adjudicatària, previ vist i plau de 
l’Enginyer Director, sempre que es compleixin els terminis d’execució previstos i les condicions 
imposades per la Direcció Facultativa i l’explotador de la xarxa. 

2 PROGRAMA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació, es mostra el programa d’execució dels treballs. 

Projecte executiu per la connexió 
d'abastament entre el Casot i la 
Calsina de Marganell 

SETMANES 

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

                
EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES                         

                
CANONADES I ACCESSORIS                         

                
ARQUETES                         

                
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY                         

                
SEGURETAT I SALUT                         

                
CONTROL DE QUALITAT                         

Taula 1. Programa d’execució dels treballs 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE MARGANELL 

 

 

  
3 EXPEDIENT 8908 

 
 

1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació, es presenta la justificació de preus del projecte executiu per la connexió d’abastament 
entre el Casot i la Calsina de Marganell. 
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,85000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,11000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A0140000 h Manobre 22,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 80,45000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 97,48000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 33,26000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,37000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,36000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 37,05000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,16000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,87000 €

C1503000 h Camió grua 51,73000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,02000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,02000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,86000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,86000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,00000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,88000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,94000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,95000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,97000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,18000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,23000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm 2,22000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,55000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,42000 €

B6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat

366,08000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 10,22000 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

39,96000 €

BDD1UA81 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

52,26000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

100,55000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,30000 €

BF3A2920 u Derivació de fosa de 60 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 60 mm de DN

49,55000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,20000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,62000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

11,96000 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

28,05000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

63,28000 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,39000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

204,51000 €

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

59,99000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

109,22000 €

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt

41,34000 €

BNE2B300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5
mm de diàmetre

123,75000 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 86,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 23,45000 = 25,79500

Subtotal: 25,79500 25,79500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,86000 = 0,33480

Subtotal: 58,91130 58,91130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25795

COST DIRECTE 86,17625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,17625

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 89,12000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 23,45000 = 25,79500

Subtotal: 25,79500 25,79500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,86000 = 0,33480

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 117,66000 = 26,47350

Subtotal: 61,85280 61,85280
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25795

COST DIRECTE 89,11775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,11775

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,52000 = 31,19040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,86000 = 0,37200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

Subtotal: 76,27320 76,27320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 101,37170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,37170
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-1 BP02ANL01 u Subministrament i instal·lació completa de panel
analitzador de clor Capital Control 1770 o similar

Rend.: 1,000 2.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 BP02ANL02 u Subministrament i instal·lació de bomba recirculadora
model UPS 20-60 o similar

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 BP02ANL03 u Subministrament i instal·lació de dos presostats amb
histèresi tipus Nautilus o similar, 1 transductor de
pressió tipus WIKA o similar i 1 manòmetre instal·lats
a la canonada de sortida de les bombes i 1 sensor
d'arribada d'aigua tipus VEGAPOINT 21 a la
canonada d'entrada a dipòsit.

Rend.: 1,000 677,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,99000 = 1,99800

Subtotal: 1,99800 1,99800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 6,75835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09627

P-5 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 135,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 31,90000 = 8,29400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,32000 = 7,36320

Subtotal: 15,65720 15,65720

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 51,73000 = 39,83210

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 52,86000 = 39,64500

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,58000 = 0,93080

Subtotal: 80,40790 80,40790

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 85,42000 = 27,33440

Subtotal: 32,46040 32,46040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 128,76036
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,43802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,19838

P-6 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 0,200 17,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 97,48000 = 17,05900

Subtotal: 17,05900 17,05900

COST DIRECTE 17,05900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,91195

P-7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440

Subtotal: 1,81440 1,81440

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 50,90000 = 6,75952

Subtotal: 6,75952 6,75952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02722

COST DIRECTE 8,60114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03119

P-8 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 18,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 22,68000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2166 /R x 80,45000 = 17,42547
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,42547 17,42547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 17,65567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,53846

P-9 F222M027 m3 Retirada dels primers 50cm de terra dels terrenys de
cultiu, emmagatzemat a banda i reposició al seu lloc.
Tot inclòs

Rend.: 1,000 4,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 20,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 23,45000 = 10,55250

Subtotal: 10,55250 10,55250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,90000 = 6,15890

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,36000 = 2,86200

Subtotal: 9,02090 9,02090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15829

COST DIRECTE 19,73169
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,71827

P-11 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 45,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,36000 = 1,27200

Subtotal: 4,32600 4,32600

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 19,00000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 43,28635
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,45067

P-12 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 37,05000 = 5,66865

Subtotal: 5,66865 5,66865

COST DIRECTE 5,66865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95208

P-13 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 44,16000 = 4,68096

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 89,49000 = 1,87929

Subtotal: 6,56025 6,56025

COST DIRECTE 6,56025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88826

P-14 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,55000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82750

P-15 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 2,928 82,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 22,68000 = 3,40820

Subtotal: 3,40820 3,40820

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 68,18000 = 74,99800

Subtotal: 74,99800 74,99800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05112

COST DIRECTE 78,45732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,92287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,38019

P-16 F6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent lacat verd, amb bastidor
de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14
mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada

Rend.: 1,000 532,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,11000 = 48,22000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 23,85000 = 15,50250

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,08000 = 56,16000

Subtotal: 119,88250 119,88250

Materials

B6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat

1,000      x 366,08000 = 366,08000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,2016      x 89,11775 = 17,96614

Subtotal: 384,04614 384,04614
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,99706

COST DIRECTE 506,92570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,34629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,27199

P-17 F6A16KX8 u Bastidor per a la base de les portes, totalment
instal·lat sobre base de formigó. Inclou tots els
accesoris d'ancoratge.

Rend.: 1,000 133,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat lacat verd, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de
tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals
per a punts singulars

Rend.: 1,000 20,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,08000 = 2,80800

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,11000 = 2,41100

Subtotal: 7,60400 7,60400

Materials

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35
m

0,067      x 39,96000 = 2,67732

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2.35 m

0,340      x 10,22000 = 3,47480

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm

2,000      x 2,22000 = 4,44000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 86,17625 = 1,32711

Subtotal: 11,91923 11,91923

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11406

COST DIRECTE 19,63729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61915

P-19 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM per arranjament del camí

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,37000 = 2,35795

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 76,76000 = 2,30280
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,87000 = 1,22175

Subtotal: 5,88250 5,88250

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,86000 = 0,09300

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,97000 = 11,46550

Subtotal: 11,55850 11,55850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 18,59201
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52161

P-20 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.: 1,000 31,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,87000 = 1,22175

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 76,76000 = 3,83800

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,37000 = 2,35795

Subtotal: 7,41770 7,41770

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,94000 = 21,78100

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,86000 = 0,09300

Subtotal: 21,87400 21,87400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 30,44271
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,96485

P-21 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 81,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,68000 = 10,20600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 13,78350 13,78350

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,02000 = 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300

Materials
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20675

COST DIRECTE 77,27075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,13429

P-22 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de
100x60x80 cm, 10 cm de gruix de paret, de peça
prefabricada de formigó d'alta qualitat, col.locada
sobre anell prefabricat, rejuntada interiorment amb
morter ciment 1:6, i embolcallada exteriorment de
formigó HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 232,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 22,68000 = 45,36000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 23,85000 = 47,70000

Subtotal: 93,06000 93,06000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,90000 = 50,90000

Subtotal: 50,90000 50,90000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 59,55000 = 11,91000

BDD1UA81 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,050      x 52,26000 = 54,87300

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,86000 = 0,01116

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 117,66000 = 1,91786

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,075      x 101,37170 = 7,60288

Subtotal: 76,31490 76,31490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,39590

COST DIRECTE 221,67080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,08354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,75434

P-23 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,739 118,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 22,68000 = 5,34721
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,85000 = 5,62306

Subtotal: 10,97027 10,97027

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 35,23000 = 1,25771

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 100,55000 = 100,55000

Subtotal: 101,80771 101,80771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16455

COST DIRECTE 112,94253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,64713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,58966

P-24 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 2,897 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,11000 = 0,08322

Subtotal: 0,08322 0,08322

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,30000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00125

COST DIRECTE 0,39047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40999

P-25 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 17,819 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,11000 = 0,27061

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,08000 = 0,31517

Subtotal: 0,58578 0,58578

Materials

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,050      x 11,96000 = 0,59800

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 2,31020 2,31020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00879

COST DIRECTE 2,90477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05001

P-26 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,165 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 24,11000 = 0,41391

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 28,08000 = 0,48206

Subtotal: 0,89597 0,89597

Materials

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,20000 = 2,24400

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,010      x 28,05000 = 0,28050

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

0,500      x 0,39000 = 0,19500

Subtotal: 2,71950 2,71950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01344

COST DIRECTE 3,62891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81036

P-27 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,141 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,11000 = 1,05653

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,08000 = 1,23050

Subtotal: 2,28703 2,28703

Materials

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 6,62000 = 6,75240
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,010      x 63,28000 = 0,63280

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 8,54520 8,54520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03431

COST DIRECTE 10,86654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40986

P-28 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 244,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 24,11000 = 13,01940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 28,08000 = 15,16320

Subtotal: 28,18260 28,18260

Materials

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 204,51000 = 204,51000

Subtotal: 204,51000 204,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42274

COST DIRECTE 233,11534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,65577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,77111

P-29 FN00AM1 u Subministrament i muntatge de calderí de 50 litres de
capacitat.

Rend.: 1,000 160,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 93,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 24,11000 = 13,01940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 28,08000 = 15,16320

Subtotal: 28,18260 28,18260

Materials
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 59,99000 = 59,99000

Subtotal: 59,99000 59,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42274

COST DIRECTE 88,59534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,42977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,02511

P-31 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada. Totalment muntat.

Rend.: 0,500 175,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 28,08000 = 30,32640

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 24,11000 = 26,03880

Subtotal: 56,36520 56,36520

Materials

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 59,99000 = 59,99000

BF3A2920 u Derivació de fosa de 60 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 60 mm de DN

1,000      x 49,55000 = 49,55000

Subtotal: 109,54000 109,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84548

COST DIRECTE 166,75068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,33753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,08821

P-32 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització

Rend.: 1,000 176,98 €
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PARTIDES D'OBRA

soterrada

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 28,08000 = 31,44960

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 24,11000 = 27,00320

Subtotal: 58,45280 58,45280

Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 109,22000 = 109,22000

Subtotal: 109,22000 109,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87679

COST DIRECTE 168,54959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,42748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,97707

P-33 FN318424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,200 60,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 24,11000 = 7,53438

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 28,08000 = 8,77500

Subtotal: 16,30938 16,30938

Materials

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 41,34000 = 41,34000

Subtotal: 41,34000 41,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24464

COST DIRECTE 57,89402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,89470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,78872

P-34 FN75BAM1 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de
pressió de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió màxima muntada en pericó de canalització
soterrada amb by-pass DN40. Totalment muntat i
provat.

Rend.: 1,000 1.191,32 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-35 FN75BAM2 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de
pressió de 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió màxima muntada en pericó de canalització
soterrada amb by-pass DN50. Totalment muntat i
provat.

Rend.: 1,000 1.488,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 FNE2B307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 192,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 24,11000 = 27,00320

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 28,08000 = 31,44960

Subtotal: 58,45280 58,45280

Materials

BNE2B300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre

1,000      x 123,75000 = 123,75000

Subtotal: 123,75000 123,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87679

COST DIRECTE 183,07959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,15398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,23357

P-37 FNH4AM1 u Subministrament i muntatge de bomba centrífuga
tipus GRUNDFOS 1 CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N
o similar. Inclou tots els accessoris.

Rend.: 1,000 212,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 INSDC01 u Instal·lació de sistema de dosificació de clor, inclou:

- Bomba dosificadora 5 bar. Porta-electrode + sonda
amperomètrica ion selectiu de clor Regulació de flux,
sensor de proximitat i presa de mostres. Porta filtres
5´´ i filtre de sediments 5´´ i 60 micres + soport.
Filtre de carbó actiu. De 0,005 m3/h de cabal, com a
màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i
muntada superficialment.

- Dipòsit per l'emmagatzematge de hipoclorit sòdic al
15% de polietilè d'alta densitat de fons pla.

Rend.: 1,000 888,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en
tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i
terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 72,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 22,68000 = 68,04000

Subtotal: 68,04000 68,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02060

COST DIRECTE 69,06060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,51363

P-40 P99999901 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i trituració de la vegetació esbrossada

Rend.: 1,000 2,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 PAPA0009 u Arqueta de registre per a la instal·lació de vàlvula
reguladora i by-pass, muntada i provada segons
plànols, composat per:

Solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 20 cm
de gruix sobre 20 cm de grava.

Parets de bloc de formigó de 20 cm de gruix de
20x40, massissats i amb rodos de reforç a les quatre
cantonades.

3 Tapes fetes a mida de 0,70 x 1,10 m d'alumini,
amb marc i perfil en L amb la corresponent barra de
tancament i el seu cadenat.

Inclou la formació de forats i el seu segellat posterior
amb pasta per al pas de canonades.

Inclou suports de la valvuleria i anclatges de la
canonada, en acer inox AISI 304.

Inclou muntatge i petit material.

Rend.: 1,000 1.921,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 PCIAAM33 u Cabalímetre electromagnètic DN-50. Totalment
instal·lat

Rend.: 1,000 1.488,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 PNOAM01 u Subministrament, transport i descàrrega a la població
de Marganell, d’un dipòsit monobloc de formigó
armat, prefabricat, d’una capacitat de 10 m3, amb
tapa de registre tipus Petri.

Rend.: 1,000 2.194,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 PNOAM02 u Subministrament, transport i descàrrega a la població
de Marganell, d’una caseta monobloc de formigó
armat, prefabricat, d’una capacitat de 6 m2, amb 2
portes d’acer galvanitzat i respirador lateral.

Rend.: 1,000 2.300,84 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 PNOAM03 m Excavació de rasa de 0,3 x 1 m en tot tipus de
terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics utilitzant
rasadora. Terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 7,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 PNOAM04 u Cala de localització de serveis de 80x80x80 en terra
en zona no urbana i reposició

Rend.: 1,000 125,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 PNOAM05 u Subministrament, transport i descàrrega de caseta
prefabricada de formigó armat pel dipòsit d'hipoclorit,
de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 2 metres.

Rend.: 1,000 936,92 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-48 ZMCC0013 u Partida destinada a Seguretat i Salut en obra Rend.: 1,000 2.170,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 ZMCC0018 u Partida destinada a Control de Qualitat en obra Rend.: 1,000 2.170,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 ZMMOMAC1 u Jornada de treball de mini pala carregadora per
adequar pista forestal

Rend.: 1,000 244,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 7,000 /R x 33,26000 = 232,82000

Subtotal: 232,82000 232,82000

COST DIRECTE 232,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,64100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,46100

P-51 ZZZZP022 u Quadre de potència, amb tots els equips i les
connexions (protecció diferencial, magnetotèrmic,
armari de poliester reforçat, cables, canals,
subjeccions a paret, etc). Totalment muntat en la
ubicació pertinent i provat.
Integrat per:

- 1 x ARMARI PLM 106 (1056x852x350)
- 1 x SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITÒRIES AMB REARME AUTOMÀTIC + IGA
20A TIPUS AT-  8756
- 5 x DIFERENCIAL  2/40/30  MG A9R60240
- 2 x PKZ 0.63- 1 A TEE GV2-ME05
- 1 x PKZ 0.4- 0.63 A TEE GV2-ME04
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 10A, 2P
- 5 x MAGNETOTÈRMIC 6A, 2P
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 2A, 2P
- 1 x TRAFO 220/380V-12/24V POLYLUX 160 VA
- CONTACTORS, RELÉS, SELECTORS I PILOTS
PETIT MATERIAL

Tot el material descrit a la llista serà el mateix model
o similar

Rend.: 1,000 2.415,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 ZZZZP027 u Instal·lacions elèctriques interiors i xarxa de terres.
Inclou:

LUMINÀRIA ESTANCA 2x36 W
CAIXA TERRES HIMEL CTS-25/95
CAIXA SUPERFICIE. LEGRAND 10X10
10xCANAL UNEX 66150 60X150
15xSAFATA UNEX 66150 (60X150 PERFORADA)
20xCABLE DESPULLAT TERRES 35mm
3xJABALINA 1,5METRES
20xMANEGA AFUMEX 2x16 1000V
35xMANGUERA RVK 3x2,5  1000V
10xMANGUERA APANTALLADA 3x1,5
40xMANGUERA RVK 3x1,5  1000V
10xCABLE ANTENA RG-213
1xGARRA MASTIL TACS PARET PER SUBJECCIÓ
ANTENA
5xMANEGA 8X1.5
5xMANEGA 10X1
20xMANEGA 2X1

Rend.: 1,000 1.947,52 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

5xMANEGA 5X1.5
2xBOIA TIPUS FILSA O SIMILAR (MÍNIMA I
MARXA DIPÒSIT)
1XBOIA MÍNIMA DIPÒSIT HIPOCLORIT
PETIT MATERIAL I MUNTATGE

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 ZZZZP028 u Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i
mesura CPM-MF 2, comptador multifució,
fusiblesNH00/63AgG, connexió a servei elèctric,
ninxol, manega de 2x16 AFUMEX i petit material, i
legalització de la instal·lació elèctrica. Incloent
memòria, taxes i documentació. Totalment acabat

Rend.: 1,000 2.570,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 ZZZZP020 u Subministrament i muntatge de caldereria d'acer
inoxidable AISI 304, per canonades de DN entre 40 i
100. Inclou derivacions, corbes, reduccions, pletines,
suports, cargoleria i resta de petit material i
accessoris. D'acord amb esquema hidràulic i detall
dels plànols.

Rend.: 1,000 3.400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 ZZZZP021 u Subministrament i muntatge de vàlvula flotador DN50 Rend.: 1,000 1.129,81 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’aprovació del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construccions i demolició,  estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus 
de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa autonòmica 
i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció; així com també el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant 
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció. 

Els objectius d’aquesta regulació són: 

- Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que contenen 

aquests residus. 

- Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme 
atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de la 

preservació de la naturalesa i del paisatge. 

2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

- Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 

de Residu inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 

construcció o demolició. 

- Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

- Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 

de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 

pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 

perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de 

contaminats de residus, hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als 

éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

-  Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es 
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considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

- Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 

de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

3 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta el llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats 
com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 
disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus 
(CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

- Terres 

- Roca 

- Formigó (paviments, murs,...) 

- Mescles bituminoses 

- Cablejat elèctric 

- Restes vegetals 

- Metalls 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
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RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

QŢNA8 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FŢṞṢA8 

17 02 01 Fusta 

ŒLÀṞṢIC8 

17 02 03 Plàstic 

FEQQALLA8 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles 
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 
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17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
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Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

4 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

També es consideren els residus ocasionats pels operaris a la zona d’obres, tant de residus sòlids 
assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació es basa en el nombre d’operaris actius a 
l’obra i la durada de la mateixa. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció 

VOLUM: 0,5 m3 
- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació en el 

sòl 

VOLUM: 488 m3 
- Residus sòlids assimilables a urbans i aigües sanitàries 

VOLUM: 0,5 m3 

5 VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 
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• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediment 
d’admissió de residus als dipòsits controlats. 

• DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora 

de residus. 

• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya i es modifica el Decret 93/1999 de 6-4-99, sobre 

procediments de gestió de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny de, pel que s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para 

la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para 
la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 

23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

5.2 PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció.  

Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció 
o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de 
poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 
cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements, la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, 
són les següents: 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

• Asfalt. 

• Formigó. 

• Terres, roca. 

• Material vegetal. 

• Cablejat. 

• Metalls. 

• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• Naturalesa dels riscs 
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Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

5.3 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment, tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
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- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

5.4 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquest consisteix en 
la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada 
en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos  

que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els 

contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
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- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 
diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 
seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant 
les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva 
restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació dels residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5.5 GESTORS DE RESIDUS 

En fase d’obra es localitzaran els gestors de residus més pròxims, i segons les diferents tipologies de 
residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Tots els residus i les terres procedents de l’excavació generats a l’obra es portaran a un gestor de 
residus, fonamentalment abocador controlat de runes, previ acopi o emmagatzematge dels mateixos, 
si s’escau. 
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5.6 CRITERIS SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE DESTRIAR EN ORIGEN LES MATÈRIES OBJECTE DE 
RECICLATGE O DEPOSICIÓ 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar a l’obra es classificaran i apilaran fins a la seva 
utilització i els que hagin de ser transportats a una planta recicladora o abocador autoritzat, s’apilaran 
separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

5.7 SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista adjudicatari serà el responsable en fase d’execució del compliment de la normativa de 
gestió de residus. No obstant, la direcció de l’obra realitzarà un seguiment i establirà la documentació 
justificativa necessària a aportar pel contractista. 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT 
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, estableix durant l'execució de les obres, les previsions i 
mesures a tenir en compte en quant a la identificació i prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals. També s’han tingut en compte les previsions i mesures derivades del treball de 
reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament 
sota el control de la Direcció Facultativa de les obres i/o del coordinador de seguretat i salut, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, per la qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió de 
l'estudi bàsic de Seguretat i Salut als projectes d'edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà abans del seu inici un Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en 
funció del seu propi sistema d’ execució de l’ obra, les previsions d’aquest estudi. 

Aquest pla haurà de ser revisat, modificat si s’escau, i aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut. Aquest pla es podrà modificar durant el transcurs de l'obra. 

A l’oficina principal de l’obra hi haurà un llibre d’incidències, habilitat a tal efecte, facilitat pel Col·legi 
Professional que visi l’estudi d’execució de l’obra. La utilització del llibre d'incidències està descrit a 
l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

Per donar solució a la problemàtica actual i amb la finalitat de poder deixar com connexió 
d’emergència la compra d’aigua a LARSA i que el 100% del consum de La Calsina se satisfaci des del 
nucli del Casot, es proposa la instal·lació d’una canonada de polietilè d’alta densitat DN63 que 
començarà al carrer Sant Miquel i connectarà a la canonada d’abastament de la Calsina, aigües amunt 
del dipòsit existent. 

Es proposa instal·lar un nou dipòsit prefabricat de 10 m³ al començament del traçat de la canonada, 
que estarà equipat amb un sistema de dosificació i anàlisis de clor i un grup de pressió per salvar el 
desnivell existent. 

També es proposa realitzar un by-pass al Dipòsit La Calsina, ja que es troba en mal estat i el seu 
emplaçament no permet l’accés amb vehicles, dificultant les tasques de manteniment. Per tal 
d’adequar les pressions a la urbanització de la Calsina, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de 
pressió. 
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1.2.1 PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

PRESSUPOST 

El pressupost d’execució per contracte IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT TRENTA-
QUATRE MIL TRES-CENTS euros amb TRENTA-VUIT cèntims (134.300,38 € sense IVA), on s’inclouen 
les partides específiques de seguretat i salut. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst és de 12 setmanes. 

PERSONAL PREVIST 

El volum de mà d’obra prevista en punta de treball és de 5 operaris.  

1.2.2 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans de començar les obres, es tindrà coneixement de tots els serveis que puguin estar afectats 
(aigua, gas, electricitat (AT i/o BT), telèfons, clavegueram, etc.) per poder preveure qualsevol situació 
davant d’eventualitats relacionades. 

1.2.3 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I AIGUA POTABLE 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi un grup electrogen o similar a l'obra, 
l'escomesa provisional a la companyia elèctrica. 

D'acord amb l'article 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran d'aigua potable, i en 
cas de que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat 
suficient. 

1.3 RISCS 

1.3.1 RISCS PROFESSIONALS A L’OBRA 

Generals: 

• Manipulació de fibrociment. 

• Esllavissades i projeccions. 

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

• Caiguda de materials. 

• Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 

• Vies d’ aigua. 

• Explosions en l’ús d’ equips oxitall. 

• Explosions i incendis. 

• Cremades. 
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• Radiacions per soldadura amb arc. 

• Inhalació de pols, fums i gasos. 

• Projecció de partícules als ulls. 

• Esquitxades de formigó. 

• Atropellaments i col·lisions. 

• Atrapaments. 

• Sobre esforços. 

• Vibracions. 

• Accidents amb els martells pneumàtics 

• Accidents produïts per la maquinària de perforació, càrrega i  transport 

• Accidents produïts per explosions de l'aire comprimit 

• Accidents produïts per interferències amb línies elèctriques, aigua i gas, altres obres colindants, 
etc. 

• Bolcament de les màquines 

• Atrapaments amb les parts mòbils de les màquines 

• Trencament d’elements mecànics 

• Col·lisions i xocs amb vehicles i maquinària en general. 

• Bolcament de l´estructura 

• Acció mecànica del vent sobre les persones. 

• Calor o fred excessius 

• Vertígens. 

• Falta d'higiene als equips de protecció personal 

• Mala conservació dels serveis higiènics 

• Mala conservació de l'aigua potable 

• Plataformes de treball mal condicionades 

• Falta d'il·luminació i neteja 

• Materials i eines mal condicionats 

• Falta d'acondicionament i senyalització dels camins que accedeixen a l'obra i els camins interiors 

de l'obra sobre tot els dies de pluja i/o de nevades o de qualsevol inclemència atmosfèrica 

adversa que pugui modificar l'estat dels camins on passen els vehicles i/o persones. 

• Risc d'ofegament 

• Absència de permisos de treball per determinades feines i el de treballar sol en determinades 

feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per temes de seguretat. 

• Moviment de terres. 

• Derivats de la intensitat de trànsit de la zona i de les afectacions a la vialitat, talls de trànsit, 

restriccions i pas alternatiu. 

• Ambientals per l’entrada en claveguerams en servei. 

• Espai confinat per l’entrada en claveguerams en servei. 

• Esllavissades de talussos 
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Elèctrics: 

• Interferències amb línies d’alta tensió. 

• Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o línies d’ alta tensió. 

• Corrents erràtiques. 

• Electricitat estàtica. 

• Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 

• Explosions i incendis. 

• Electrocucions. 

• Cremades. 

• Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte 

Gas: 

• Explosions i incendis. 

1.3.2 RISCS PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL MANTENIMENT I REPARACIÓ 

• Riscs continus i permanents : motivats per les característiques de l'obra i el seu ús. 

• Riscs periòdics : els que apareixen en el procés de manteniment i conservació. 

• Riscs contingents: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany o d'una avaria. 

1.3.3 RISCS DE DANYS A TERCERS 

• Derivats dels transports. 

• Derivats de robatori. 

• Caiguda d’objectes i de persones. 

• Atropellaments i cops. 

• Inhalacions. 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS I DE RISCS A TERCERS 

1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Protecció del cap: 

• Casc homologat: Un per persona, per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi 

tècnics, encarregats i possibles visitants. 

• Guants adequats per a cada treball. 

• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Ulleres de soldador. 

• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable. 
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• Proteccions auditius. 

• Equip autònom de respiració. 

• Pantalla de protecció de soldadura autògena i elèctrica. 

• Pantalla contra protecció de partícules. 

Protecció del cos: 

• Roba de treball 

• Peces reflectants. 

• Vestit d’ aigua. 

• Cinturons de seguretat, de subjecció i de caiguda, segons els riscs específics de cada treball. 

• Cinturó antivibratori. 

• Granotes o Bussos, tenint en compte la seva reposició al llarg de l’ obra, segons Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

• Vestits ignífugs. 

• Mandil de cuir. 

Protecció extremitats superiors: 

• Guants d’ús general. 

• Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

• Guants de cuir per manejament de materials i objectes. 

• Guants dielèctrics. 

• Guants de soldador. 

• Mànegues de soldador. 

• Protectors de mans per a punxó. 

• Pantalla de mà per soldadura. 

• Canelleres. 

Protecció extremitats inferiors: 

• Botes de seguretat de lona. 

• Botes de seguretat de cuir. 

• Botes d’ aigua. 

• Botes aïllants de seguretat. 

• Polaines de soldador. 

1.4.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Senyals de seguretat en general i elements de protecció. 

• Serveis d’interrupció de tràfic. 

• Senyals de tràfic. 
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• Senyals d’estop en l’accés i altres llocs on sigui necessari. 

• Senyal d’obligació, advertència i prohibició. 

• Senyalització i ordenació del tràfic de màquines de forma visible i fàcil. 

• No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el pas. 

• Senyalització adequada a les zones on es treballa. 

• Els bancs de treball estaran amb perfectes condicions, evitant la formació d´estelles. 

• Els restes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada. 

• Els llocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats. 

• No s’encendran les làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

• Els llocs de treball estaran ben il·luminats. 

• L’abocament de matèries primes solides (ciment, etc) es farà a poca altura per evitar esquitxos i 

formació de pols. 

• Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

• La maquinària estarà protegida per interruptor diferencial i tindrà presa de terra. 

• Les escales utilitzades a la instal·lació estaran en perfectes condicions 

• Abans de començar els treballs es farà un estudi del terreny, així com les possibles conduccions 

d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el mètode de treball més adequat. 

• Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres de distribució, 
etc. 

• Senyalització de l'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protector auditiu, 

botes i guants, etc. 

• Senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra, prohibit encendre foc i fumar. 

• Senyal indicativa de farmaciola i extintor. 

• Senyals òptiques i acústiques de marxa endarrere de vehicles. 

• Detectors de gasos. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Baranes. 

• Cordó d’abalisament. 

• Ancoratges per a cinturons de seguretat. 

• Recollida de deixalles. 

• Escales de mà. 

• Protecció de forats. 

• Conductor de protecció i pica de presa de terra. 

• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a força. 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

• Transformadors de seguretat. 

• Escut de seguretat 
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• Reg de deixalles. 

• Protecció contra caigudes a les rases i pous. 

• Al buidat de terres, hi haurà escales d'accés de personal independents de les rampes dels 

vehicles. 

• Protecció contra incendis : Utilització d'extintors portàtils i senyalització. 

1.4.3 MANIPULACIÓ D’AMIANT 

En els treballs de manipulació de canonades de fibrociment, només els podran dur a terme empreses 
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant 
(RERA) del Departament d’Empresa i Ocupació i complir els requisits exigits. També han de disposar 
d’un pla de treball, aprovat per l’autoritat laboral, on es recullin totes les mesures de prevenció que 
cal adoptar tant per protegir els treballadors i treballadores que manipulen els materials amb amiant, 
com la població que envolta el lloc on es fan els treballs. 

1.4.4 PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.4.4.1 MOVIMENTS DE TERRA 

1.4.4.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els següents: 

Excavació del terreny (inclòs roca) 

- Excavació mecànica rases (inclòs roca). 
- Manipulació de material amb amiant. 
- Rebliment i compactació de rases. 
- Desbrossa i neteja del terreny. 
- Transport de terres a l'abocador. 

1.4.4.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs inesperats de les 
màquines. 

• Caigudes de material d'excavació des de la cullera. 
• Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 
• Circular amb el bolquet aixecat. 
• Riscos derivats de la manipulació de materials amb amiant. 
• Fallida dels frens i direccions amb camions. 
• Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió basculant. 
• Caigudes de la cullera en reparacions. 
• Caigudes dintre de la zona d'excavació. 
• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 
• Bolcament de les màquines. 
• Generació de pols. 
• Explosions i incendis. 
• Inundacions. 
• Sorolls. 
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• Risc d'ofegament. 
• Despreniments del terreny. 
• Soterrament. 

1.4.4.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa especialitzada 
inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral. 

Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada superior de 2m, es 
protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva. 

Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de seguretat i salut 
contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en compte la resistència adequada. El 
coordinador de seguretat i salut podrà modificar a l'obra aquestes mesures segons el seu criteri. 

Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les apropiades a la càrrega màxima 
d'utilització prevista amb baranes de 90 cm d'altura. Les passarel·les es sostindran lluny dels marges 
d'excavació i mai sobre els apuntalaments realitzats. 

S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que puguin suportar 
la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si s’escau) i el personal de les obres. Amb tot el 
procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic, així com per prevenir accidents. 

Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams corbs, com a màxim. 

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades adequadament 
s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió de 24 V o be protegint la 
instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 
vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades mitjançant baranes o 
dispositius equivalents. 

Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva caiguda. 

Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una distància del marge de 
l'excavació més gran que la meitat de la profunditat d'aquesta, exceptuant els terrenys arenosos en 
que la distància serà al menys igual a la profunditat de l'excavació. 

Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura que es treballi, revisant 
periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per comprovar el seu estat i repassar-los si és 
necessari. 

Els talussos tindran en tot moment la relació prevista amb el projecte. 

Les rases que no es puguin obrir amb els talussos projectats, ja sigui per vialitat, infraestructures 
urbanístiques o serveis, s’apuntalaran amb palplanxes o un sistema d’estivació equivalent. 
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Es dotarà de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb esgotament d'aigua. 

L'operador de la retro vetllarà el moviment de la cullera per no donar cops a persones o objectes i així 
mateix estarà atent per no excavar per sota de la pròpia màquina ja que pot cedir el terreny que el 
sustenta provant el bolcament. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi en el seu radi 
d'acció. 

Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. No es treballarà 
simultàniament la retro i la pala al mateix lloc. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni sobresortir de 
la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà d'immobilitzar amb 
els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques que impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni permetre que un altre la 
porti. 

En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, s'immobilitzaran 
amb falques. 

La falca de la retro, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

1.4.4.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Ulleres contra impactes i antipols. 
• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable en cas necessari. 
• Proteccions auditius. 
• Cinturó antivibratori pel maquinista. 
• Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 
• Botes de seguretat. 
• Guants. 

1.4.4.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 
• Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments. 
• Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els Organismes 

competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, gas, pous, 
foses asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 
• Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrere. 
• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 
• Cabines de protecció antibolcament. 
• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 
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• Camions amb cabina protegida. 
• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les mesures 

adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones treballant i portaran 
els cinturons de seguretat adients al treball que facin). 

• L’àmbit de treball restarà adequadament tancat i senyalitzat. 

1.4.4.2 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES D’AIGUA I ACCESSORIS 

1.4.4.2.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs seran els següents: 

- Demolició de paviments. 
- Rebaix del terreny. 
- Excavació i rebliment de pous i rases. 
- Instal·lació de canonades i pous. 
- Pavimentat. 
- Construcció de mur i escales. 
- Impermeabilització perimetral de parets. 
- Perforació horitzontal dirigida (per empresa especialitzada). 

1.4.4.2.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs inesperats de les 
màquines. 

• Caigudes de material. 
• Caigudes del personal. 
• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 
• Bolcs de les màquines. 
• Generació de pols. 
• Explosions i incendis. 
• Soroll. 
• Electrocucions. 
• Xocs, cops al cap, mans i peus. 
• Punxades d'objectes. 
• Manipulació de materials amb amiant. 

1.4.4.2.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les zones que siguin 
perilloses es senyalitzaran adequadament. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa especialitzada 
inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral. 

S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que puguin suportar 
la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el personal de les obres. Amb tot el procés s’ha de 
destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic d'entrada i sortida, així com per prevenir accidents 
sempre que sigui necessari. 
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Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades adequadament 
s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió de 24 V o be protegint la 
instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de 
vehicles seran independents de la rampa del personal i estaran separades mitjançant  baranes o 
dispositius equivalents. 

El maquinista col·locarà la màquina de manera que tingui bona visibilitat de la zona d'operacions. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi en el seu radi 
d'acció. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni sobresortir de 
la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà d'immobilitzar amb 
els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques que impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no podrà transportar amb ella a cap persona ni permetre que un altre la 
porti. 

En les operacions de bolcs amb el Dumper, tant amb pendent com amb horitzontal, s'immobilitzaran 
amb falques. 

Es protegiran les línies elèctriques annexes a l'obra mitjançant els apantallaments adequats. 

1.4.4.2.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari. 
• Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 
• Proteccions auditius en cas necessari. 
• Cinturó antivibratori pel maquinista. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Mascaretes adients quan es treballi en presència de substàncies perilloses, en cas 

necessari. 

1.4.4.2.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 
• Abans de començar la instal·lació es consultarà amb els Organismes competents si 

existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, gas, pous, foses 
asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 
• Màquines provistes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrere. 
• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 
• Cabines de protecció anti-bolc. 
• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 
• Camions amb cabina protegida. 
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• El transport de canonades i/o tubs a les espatlles es farà mantenint-los lleugerament 
aixecats. 

• Els restes de materials seran recollits al final de la jornada. 
• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les mesures 

adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones treballant i portaran 
els cinturons de seguretat adients al treball que facin). 

1.4.5 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

1.4.5.1 GENERALS 

Es tancaran els àmbits de l'obra que donin a les zones públiques prohibint el pas a tota persona aliena 
a la mateixa. 

Durant les tasques de manipulació de materials amb amiant, l’empresa especialitzada haurà d’aplicar 
les mesures de Seguretat i Salut pertinents que s’han descrit en el pla de treball de la pròpia empresa. 

1.4.5.2 NORMES SOBRE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

Existiran mitjans de lluita contra incendis en un lloc visible en tot moment, de fàcil accés i conegut per 
qualsevol persona present a l’obra. 

S'instruirà al personal sobre la utilització dels extintors. 

Els extintors seran de pols Polivalent. 

1.4.5.3 MUNTATGE DE MAQUINÀRIA I GRUES 

Riscs més freqüents: 

• Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell. 

• Cops amb eines. 

• Cops amb peces manipulades. 

• Cops amb elements col·locats fixes o mòbils. 

• Caigudes de peces amb el transport, en l'elevació o en el muntatge. 

• Projeccions de greix o partícules per esquitxos al copejar peces. 

• Electrocucions per contactes imprevistos. 

• Cremades als ulls. 

• Peces en moviment de motors o màquines sense proteccions. 

• Rebaves de peces trencades o mal rematades. 

• Reparacions o manteniment realitzats amb elements amb moviment. 

1.4.5.4 PROTECCIONS CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Al transport d'elements o peces. 
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• Disposició de maniobres de grues o sobre el moll de descàrrega. 

• Senyalització i instrucció prèvia. 

• Ordenació del tràfic i del moviment dels elements auxiliars. 

• Proteccions als elements mòbils de les màquines. 

• Senyalització i vigilància de les càrregues màximes a cada moment. 

1.4.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1.4.6.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.4.6.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi grup electrogen o similar, a les 
companyies elèctriques les escomeses provisionals d'energia elèctrica (menjadors, vestuaris, serveis 
i altres necessitats de l'obra). 

1.4.6.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Caigudes de persones, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Caigudes de material, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Talls, cops i xocs a les mans. 

• Electrocucions per contacte directe i indirecte. 

1.4.6.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Si a prop de les zones de treball hi haguessin línies elèctriques, si és possible es deixaran sense servei 
quan es treballi, i si no és possible s'apantallaran correctament o es recobriran amb macarrons aïllants. 

Les escales a utilitzar, si son d'estisores, tindran els tirants de limitació d'obertura; si són de mà tindran 
dispositius antilliscants i es fixaran a punts sòlids. 

Quan hi hagi pluja, neu o gel es suspendran els treballs. 

1.4.6.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 

• Cinturó de seguretat als llocs d'altura que no hi hagi baranes de protecció. 

• En proves de tensió s'utilitzarà calçat i guants aïllants. 

• Quan es manipulin cables s'utilitzaran guants de cuir. 

• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants. 

• Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. 

1.4.6.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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• Xarxes de protecció en cas necessari. 

• Baranes de protecció de 90 cm d'altura en cas necessari. 

• Neteja de la zona de treball. 

• Protecció contra contactes directes i indirectes de la maquinària. 

• Protecció de les carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 

• Sempre que sigui possible s'instal·larà una plataforma de treball protegida amb barana i 
rodapeu. 

• Zona de treball ben il·luminada. 

1.4.6.1.6 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

Els taladres i altres equips portàtils tindran doble aïllament. Les pistoles de fixar claus s'utilitzaran 
sempre amb la seva protecció. Les proves en tensió es faran desprès que l'encarregat de l'obra hagi 
revisat la instal·lació, comprovant que no quedin accessibles a tercers, unions o empalmes sense el 
degut aïllament. 

1.4.7 MAQUINÀRIA 

1.4.7.1 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

1.4.7.1.1 CAMIÓ BASCULANT 

 QIṞCṞ}MÉṞ}FQEÞÚENṢṞ 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcaments al circular per la rampa d'accés. 

 NOQMEṞ}BÀṞIÞŢEṞ}DE}ṞEGŢQEṢAṢ 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 
• A l’entrar i al sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una persona de 

l'obra. 
• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 
• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà frenat i 

falcat. 
• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 
• La velocitat de circulació estarà segons la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions 

del terreny. 

 ŒQOṢECCIÓ}ŒEQṞONAL 

• Casc homologat. 
• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 
• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 
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 ŒQOṢECCIÓ}COL⅓LECṢIŲA 

• No hi haurà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar maniobres. 
• Si descarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentació, s'atansarà a una 

distància màxima d'un metre i col·locant falques. 
• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

1.4.7.1.2 RETROEXCAVADORA 

 QIṞCṞ}MÉṞ}FQEÞÚENṢṞ 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolc per enfonsament del terreny. 
• La cabina tindrà extintor d'incendis. 

 NOQMEṞ}BÀṞIÞŢEṞ}DE}ṞEGŢQEṢAṢ8 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 
• A l'entrar i sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una persona de l'obra. 
• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 
• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà frenat i 

falcat. 
• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 
• El conductor no deixarà mai la màquina sense parar el motor. 
• La cabina tindrà extintor d'incendis. 
• Al circular ho farà amb la cullera plegada i al acabar el treball aquesta quedarà a terra o 

plegada sobre la màquina. Si la parada és llarga, es desconnectarà la bateria i es traurà la 
clau de contacte. 

 ŒQOṢECCIÓ}ŒEQṞONAL 

• Casc homologat. 
• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 
• Botes antilliscants. 

 ŒQOṢECCIÓ}COL⅓LECṢIŲA 

• No hi haurà ningú a les proximitats de la màquina, en el moment de realitzar maniobres. 
• Al baixar per rampes la cullera estarà situada a la part de darrera de la màquina. 

1.4.7.2 FORMIGONERA 

1.4.7.2.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament per falta de protecció dels motors de la formigonera. 
• Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment. 
• Pneumoconiosis degut a l'aspiració de pols de ciment. 
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• Contactes elèctrics. 
• Trencament del tub per desgast i vibracions. 
• Projecció violenta del formigó a la sortida de la canonada. 

1.4.7.2.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Es comprovarà periòdicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, així com l'estat dels 
cables, palanques i accessoris. 

• Al acabar el formigonat, l'operador deixarà la cuba reposant a terra o en posició elevada, 
completament immobilitzada. 

• La formigonera està provista de presa de terra, el motor portarà carcassa i el quadre elèctric 
estarà aïllat i tancat permanentment. 

• En operacions de buidat manual de formigoneres: La superfície per on passen els carretons 
estarà net i sense obstacles. 

1.4.7.2.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de goma. 
• Botes antideslliçants. 
• Mascareta amb filtre per la pols. 

1.4.7.2.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor de la formigonera i els seus òrgans de transmissió estaran coberts. 
• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.7.3 SOLDADURA 

1.4.7.3.1 SOLDADURA ELÈCTRICA 

• Les radiacions actives són un risc inherent a la soldadura elèctrica per arc, afecten no 
solament al ull, sinó també a qualsevol part del cos que estigui exposat. Per això el soldador 
ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, maneguí, polaines i mandil. 

• L'alimentació elèctrica del grup es farà mitjançant connexió a través d'un quadre amb 
diferencial adequat al voltatge de subministrament. 

• Abans de començar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de xispes sobre 
materials combustibles que poden donar lloc a un incendi. 

 NOQMEṞ}BÀṞIÞŢEṞ}DE}ṞEGŢQEṢAṢ 

• Queda prohibit deixar la pinça i el seu elèctrode directament a terra, tirar de forma 
desordenada el cablejat per l'obra, no instal·lar la presa de terra a la carcassa de la màquina 
de soldar, no desconnectar totalment la màquina de soldar quan es faci una pausa, la 
utilització de mànegues deteriorades, etc. 

 ŒQOṢECCIONṞ}INDIŲIDŢALṞ 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 
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1.4.7.3.2 SOLDADURA AUTÒGENA I OXITALL 

• El trasllat de les botelles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa. 
• Es prohibeix tenir les botelles al sol. 
• Les botelles d'acetilè han de utilitzar-les en posició vertical i les d'oxigen també. 
• S'ha de comprovar les fuites a les mànegues, etc. 
• Al acabar el treball s'ha de tancar perfectament les botelles. 

 NOQMEṞ}BÀṞIÞŢEṞ}DE}ṞEGŢQEṢAṢ 

• Queda prohibit: Utilitzar mànegues del mateix color per gasos diferents i deixar a terra les 
botelles buides. 

 ŒQOṢECCIONṞ}INDIŲIDŢALṞ 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 

1.4.7.4 DUMPER 

1.4.7.4.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcs al circular per la rampa d'accés. 
• Cops amb la manovella de posta en marxa. 

1.4.7.4.2 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Cinturó antivibratori. 
• Botes de seguretat. 
• Vestit impermeable. 

1.4.7.4.3 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Es senyalitzarà un topall de fi de recorregut al costat de talussos. 
• Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recórrer. 
• La velocitat màxima serà de 20 Km/h. 
• Prohibit sobrepassar la càrrega màxima. 
• Prohibit el transport de persones. 
• Les pendents sota càrrega es faran sempre en marxa endarrere. 

1.4.7.5 COMPRESSOR 

1.4.7.5.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcs. 
• Soroll. 
• Rotura mànega. 
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• Emanació de gasos tòxics. 

1.4.7.5.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Quan els operaris facin una operació al compressor en marxa, es farà amb els auriculars 
corresponents. 

• Es traçarà un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on serà obligatori l'ús d'auricular 
o protectors auditius. 

• Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el compressor en 
marxa. 

• No es faran servir mànegues en mal estat. 

1.4.7.6 MARTELL PNEUMÀTIC 

1.4.7.6.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Botes de seguretat. 
• Casc homologat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Guants, mandil i polaines de cuir. 
• Ulleres de protecció. 
• Vestit de treball. 

1.4.7.6.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Les operacions es faran per varies quadrilles diferents. 
• Els operaris passaran cada mes un reconeixement mèdic. 
• Seran especialistes de manipulació del martell pneumàtic. 
• S'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar possibles despreniments del terreny. 

1.4.7.7 VIBRADOR 

1.4.7.7.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques. 
• Caigudes d'altura. 
• Esquitxada als ulls. 

1.4.7.7.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posició estable. 
• La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida. 

1.4.7.7.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de cuir. 
• Botes de goma. 
• Ulleres. 
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1.4.7.7.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor del vibrador estarà cobert. 
• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.7.8 SERRA CIRCULAR 

1.4.7.8.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques. 
• Talls i amputacions d'extremitats superiors. 
• Trencament del disc. 
• Projecció de partícules. 
• Incendis. 

1.4.7.8.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• El disc estarà protegit per carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments 
pels òrgans mòbils. 

• S'ha de controlar l'estat de les dents del disc. 
• La zona de treball estarà neta de serradures i encenalls per evitar incendis. 
• S'ha d'evitar la presència de claus al tallar. 

1.4.7.8.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de cuir. 
• Botes amb plantilles anticlaus. 
• Ulleres. 

1.4.7.8.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• La màquina s'instal·larà en una zona lliure de circulació. 
• Extintor manual. 

1.4.8 MEDIS AUXILIARS 

1.4.8.1 ESCALES 

1.4.8.1.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions d'entrada i sortida de camions, especialment amb marxa 
endarrere i en girs inesperats de les màquines. 

• Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 
• Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 
• Cops i caigudes de material. 
• Caiguda de l'escala i de l'operari. 
• Afeccions oculars per partícules. 
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1.4.8.1.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovarà la resistència del terra a la que 
s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que pugui desfalcar el punt de suport formant guies que 
desviïn l'aigua en cas necessari. 

No s'estarà a les escales quan hi hagi vent fort. 

No s'estarà al damunt de les escales per menjar. 

No es muntaran escales metàl·liques a les proximitats de cables aeris de conducció o instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió si no es guarda la distància mínima de 5 metres. 

Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si són de mà tindran 
dispositius antilliscants. 

1.4.8.1.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Cinturó de seguretat als llocs d'altura. 
• El personal que treballi amb la serra circular portarà ulleres per evitar projeccions de 

partícules i de pols als ulls. 
• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants. 

1.4.8.1.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Xarxes de protecció. 
• Selecció del material a col·locar. 
• Neteja de la zona de treball. 
• Inspecció dels punts de suport i d'enclavament. 

1.4.8.1.5 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Les escales estaran lliures d'eines i de materials. 

1.4.9 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ ingressar a l’ obra, una exposició dels mètodes de treball i dels riscs 
que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme, extinció d’incendis i primers 
auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

1.4.10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola amb les medicines de primers auxilis. 

Assistència a accidentats 
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S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, 
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es traslladarà als accidentats pel seu ràpid i efectiu 
tractament. 

Es molt convenient disposar a l’ obra, i en un lloc molt visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentats als Centres d’ Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’ obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d’ un any. 

2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors i modificacions posteriors. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

• RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i RD 
780/1998 de 30 d'abril per el qual es modifica el RD 39/1997de 17 de gener, pel qual s’aprova 

el Reglament dels Serveis de Prevenció. Ordre de 27 juny de 1997 sobre acreditació de serveis 

de prevenció aliens. 

• RD 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en els llocs de treballs. 

• RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorso-lumbars, per als 

treballadors. 

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball 
amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades. 

• RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball. 

• RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres de la construcció. 

• RD 171/2004, de 30 de gener, per què es desenvolupa l’art. 24 de la Llei de Prevenció de 

riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 

 

  
28 EXPEDIENT 8908 

 

 

• Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica, 

segons Decret de 12 de març de 1984, B.O.E. de 28 de maig de 1984 i Instruccions 

Complementàries. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 d'11 de març i Ordre 
de 9 de març de 1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. (capítol VI article 51-70 (electricitat) i capítol VII article 24 (incendis). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació, segons Decret 3275/1982 de 12 de novembre, B.O.E. 

nº 288 d'1 de desembre de 1982 i Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica ( O.M. 28-8-70) ( B.O.E. 5 /7 /8 /9 
/-70) (secció 3, secció 13 i secció 14). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors ( O.M 17-5-74) ( B.O.E 29-5-
74 ) (no és vàlid per comercialització). 

• Reglament de Línies Aèries d’ Alta Tensió ( O.M. 28-11-68). 

• Reglament de Baixa Tensió ( O.M 20-9-73) (B.O.E  9-10-73). 

• Normes per a senyalització d’obres a les carreteres ( O.M 14-3-60 ) (B.O.E 23-3-60). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• R.D 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball. 

• Reglament d’aparells elevadors per obres ( O.M 23-5-77) ( B.O.E 9-10-73). 

• Ordenances Municipals. 

• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat a Centrals Elèctriques i 

Centres de Transformació, Reial Decret 3275/82 i Ordres posteriors aprovant les Instruccions 

Tècniques Complementàries ( B.O.E 1-12-82). 

• Reglament d’aparells elevadors i manutenció. 

• Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com d’obligat 
compliment. 

• RD 286/2006 de 10 de març sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

davant dels riscos relacionats amb l’exposició a soroll. 

• RD 212/2002 de 22 de febrer sobre emissions sonores degut a determinades màquines d’ús 
a l’aire lliure. 

• RD 1644/2008 de màquines. 

• RD 1407/1992, de 20 de novembre sobre equips de protecció individual. 

• RD 1299/2006 Quadre de Malalties Professionals. 

• RD 396/2006 de 31 de març pel què s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables a treballs amb risc d’amiant. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que poden 

afectar als treballs que es realitzin a l’ obra. 

2.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
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Tots els vestits de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de 
vida útil, refusant-se a la finalització d’ aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat 
vestit o equip, és farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 

Qualsevol vestit o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fou 
concebut (per exemple, per un accident) serà refusat i és farà la reposició al moment. 

Aquells vestits que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 

L’ ús d’un vestit o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el transcurs 
de l’ execució de l’ obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a 
càrrec del Contractista. 

2.2.1 PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 pel qual es registren 
recomanacions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. La resta s'ajustaran a la homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors 
(O.M 17-5-74) (B.O.E  29-5-74). 

Casc 

Serà d’ ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’ obra, que es trobi exposat a risc 
d’ accident degut a l’ obra. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat 
utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

Botes 

A l’existir risc d’ accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles per 
claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat, així com també quan es treballi amb energia elèctrica. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Quant els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’ aigua o morter, les botes 
seran de goma. 

Guants 
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Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades, picades, 
etc. s’ utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

- Cotó o punt: treballs lleugers. 

- Cuir: ús en general. 

- Malla metàl·lica: ús de xapes tallants. 

- Lona: manipulació de fusta. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Cinturons de seguretat 

En tot treball d’ alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Dispositius anticaigudes 

Quant els treballadors realitzin operacions d’ elevació i/o descens, utilitzaran dispositius anticaigudes. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors auditius 

Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 dB 
(compressor, martell pneumàtic, serra de disc, etc.), serà obligatòria la utilització de protectors d’ 
audició, que seran sempre d’ús individual. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades de líquids, 
radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant ulleres de seguretat 
i/o pantalles. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i lliure 
d’estries, ratlles o deformacions. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 
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Proteccions de les vies respiratòries 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Roba de treball 

Els treballadors hauran d’ utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals 
(bocamànigues, parts girades cap dalt etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls hi donarà roba de treball 
impermeable. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

2.2.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) d’aquells que 
encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat (protecció). 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per 
mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny. 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la 
funció protectora per la qual estan previstes. 

Els elements de subjecció del cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d’ acord amb la seva 
funció protectora, tenint en compte la seva fixació als elements de l’ estructura no enderrocats en la 
fase de treball. 

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 de resistència adequada, 
fortament unida a l’estructura. 

Interruptors diferencials i preses de terra 
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La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’ enllumenat de 30 mA i per la força de 
300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’ acord amb la 
sensibilitat de l’ interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Complementàries. 

Rampa d’accés 

Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’ alçada mínima, barra intermitja o brèndoles verticals separades cada 15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els accessos 
previstos. Tindran la resistència suficient per garantir el pes de les persones. 

Per les zones d’ abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables. 

Xarxes perimetrals 

Seran de polièster o poliamida d’ alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de costats com a 
màxim. Disposaran de cantoneres. 

La protecció de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants tipus forca. 

Passadissos de seguretat 

Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i realitzats a base de taulons embridats, fortament 
subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 

Il·luminació 

Es disposarà de l’ adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura en operacions 
delicades o de risc major. 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es produeixin 
embussaments, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 

Precaucions de tipus general 

Cap operari haurà de trobar-se a la planta inferior a la que està enderrocant-se. 

Quant s’ hagi d’ acumular deixalles s’haurà d’ evitar que el pes de les mateixes superi els 100 Kg/m2. 

Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar possibles 
desploms i les seves conseqüències. 

Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d’una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 
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Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, a l’època més seca de l’any. 

Senyalització 

Es disposaran senyals reflectants en els accessos de l’ obra de forma visible. Els materials estaran 
d'acord amb la normativa vigent . Algunes d'aquestes senyals poden ser les següents: 

- Stop. 

- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’ objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, 
càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra. 

- Farmaciola i extintor. 

Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les zones 
de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, com son: 
col·locació d’elements prefabricats i operacions metàl·liques (quan el Director ho trobi oportú) pel seu 
evident perill o la integritat física de les persones. 

En tots els casos que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distancies de seguretat que el risc 
necessiti. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es realitzaran mitjançant taulons clavats i reblats entre sí, fixats al terreny mitjançant perxes clavades. 

Extintors 

Seran adequats a l'agent extintor i la càrrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran amb la 
normativa vigent. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc d’electrocució per 
les línies elèctriques. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació a l’obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 

Es protegiran cables i mànegues. 
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Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’obra. 

3 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1 CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 

L’empresa informarà als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de prevenció que els 
representaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar lliurament a tenir o no delegats de 
prevenció; en cas afirmatiu es constituirà el comitè de seguretat i salut quan s’arribi a la quantitat de 
50 treballadors (les obligacions i formes d’aquest comitè estaran d’acord amb la normativa vigent). 

3.2 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i dels riscs que 
aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que 
en tots els llocs de treball hi hagi sempre un socorrista. 

3.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’obra haurà de comptar amb un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, en règim permanent, la 
seva missió serà la de coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat, coordinar 
les activitats de l’obra per garantir que el contractista, subcontratista i treballadors autònoms apliquin 
d'una manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i 
Salut, Organitzar les activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació 
correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries per evitar que entrin a l’obra 
persones no autoritzades. Quan no sigui necessari la designació del coordinador de seguretat i salut, 
les seves funcions seran assumides per la direcció facultativa. 

3.4 SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi, aliè o mancomunat. 

4 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 

5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

La situació i característiques de les instal·lacions d'higiene i benestar depenen del nombre de 
treballadors. L'article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurà un nombre suficient de 
vestuaris, dutxes, wàters i lavabos i que les seves dimensions seran les adequades. S'han considerat 
com a mesures suficients les següents: 1 vestuari de 2 m2/treballador, 1 dutxa de 1 m2 per cada 5 
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treballadors, 1 wàter per cada 15 treballadors, 1 lavabo de 1 m2 per cada 5 treballadors, 1 penjador de 
0,2 m2 per cada treballador. 

L'article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriu que els treballadors disposaran d'instal·lacions per 
poder menjar, i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars amb condicions de seguretat i salut. 

6 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest estudi als seus medis 
i mètodes d'execució. La base per realitzar aquest Pla serà l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut que es 
descriu al present document. 

Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut perquè procedeixi a la seva aprovació, 
aplicant les mesures pertinents durant l'execució de les obres. 

7 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El constructor està obligat a: 

- Preparar un Pla de Seguretat i Salut. 

- Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovació. 

- Fer l’obertura de Centre de Treball. 

- Disposar i mantenir el Llibre de Subcontractació. 

8 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Es mantindrà un llibre d'incidències on el Coordinador de l'obra o la Direcció Facultativa plasmarà per 
escrit les incidències que es produeixin a l'obra. 

En cas d'incompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es farà constar al llibre. Aquestes 
incidències es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en que es realitzi l'obra. 

9 SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA 

A l'obra hi haurà constantment el coordinador de seguretat i salut el qual farà el seguiment i control 
de l'obra amb matèria de seguretat i salut, per tant vetllarà perquè es compleixi tot el pla de seguretat 
i salut. Tots els imprevistos que puguin sorgir a l'obra seran estudiats pel contractista i la seva solució 
tindrà que se aprovada pel coordinador de seguretat i salut. Aquestes correccions i/o ampliacions es 
reflectiran al pla de seguretat i salut. 

Marganell, març de 2021 

L’enginyera responsable, 

 

Mireia Félix Castellanos 
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10 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA                                                  

APUNTALAMENT DE RASES 

Es convenient apuntalar una rasa quan la profunditat d’aquesta supera els 1,5 m 
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En cas de no apuntalar la rasa es respectaran els talussos indicats en la taula següent: 

 

Naturalesa 
del terreny 

Excavacions en terrenys verges o 
terraplens homogenis molt antics 

Excavacions en terrenys remoguts 
recentment o terraplens recents 

TERRENYS TERRENYS 

Secs Immersors Secs Immersors 
Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzontal 

Penden
t 

Roca dura 80º 5/1 80º 5/1 - - - - 
Roca tova o 

fissurada 55º 7/5 55º 7/5 - - - - 

Restes 
rocoses, 

pedregoses, 
enderrocs 

45º 1/1 40º 4/5 45º 1/1 40º 4/5 

Terra forta 
(barreja 
d'arena i 

argila) 
barrejada 

amb pedra i 
terra vegetal 

45º 1/1 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Grava, arena 
granelluda no 

argilosa 
35º 7/10 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Arena fina no 
argilosa 30º 3/5 20º 1/3 30º 6/10 20º 1/3 
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PROTECCIÓ DE RASES 
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DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT A LES PARTS ACTIVES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Baixa tensió ( <1.000 V ) 

 

Alta tensió ( >1.000 V ) 

Punts accessibles a persones: 

a = 3,3 + (KV / 100 )   en  metres, amb un mínim de 5 metres  

 

Punts no accessibles a persones: 

a = 3,3 + (KV / 150 )   en  metres, amb un mínim de 4 metres  

• KV (Kilovolts) = 1.000 V 
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ESCALA DE MÀ 
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A. Escales de mà 

1. Punt de recolzament 

2. Esglaons engalzats 

3. Travesser d'una sola peça 

4. Base 

5. Fins a 5 m. màxim per escales simples 

     Fins a 7 m. per escales reforçades 

6. Mínim 1 m. 

B. Mecanismes antilliscants 

C. Subjecció a la part superior 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 

 

  
42 EXPEDIENT 8908 

 

 

SENYALS D'ADVERTÈNCIA 

(dibuix negre sobre fons groc) 

 

SENYALS DE PROHIBICIÓ 

(dibuix negre, fons blanc i contorn vermell) 
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SENYALS D'OBLIGACIÓ 

(dibuix blanc i fons blau) 
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TOPALLS  PER  A  CAMIÓ 
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TANCA 

 

 

 

A – Planta 

B – Alçat 

C – Perfil 
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BARANES 

 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE MARGANELL 

 

 

  
47 EXPEDIENT 8908 

 
 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 8. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 

 

  
1 EXPEDIENT 8908 

 
 

ÍNDEX  

1 INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................................................. 3 

2 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................................................................................ 3 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F

lisla
Línea



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE MARGANELL 

 

 

  
3 EXPEDIENT 8908 

 
 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és determinar el pressupost pel coneixement de l’Administració del 
projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell. 

Pel càlcul del pressupost pel coneixement de l’Administració s’han tingut en compte els treballs de 
l’explotador, que consisteixen en les tasques de neteja i desinfecció de la canonada i el dipòsit per a 
la seva posada en servei, els treballs de connexionat de la nova canonada amb la xarxa d’abastament 
existent i els treballs d’implantació del sistema de telecontrol. El pressupost d’aquestes tasques es 
troba detallat a l’annex 10 de treballs de l’explotador. 

2 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost pel coneixement de l’Administració és el següent. 

CONCEPTE IMPORT SENSE 
IVA 

IMPORT AMB IVA 
INCLÒS 

Pressupost d’execució per contracte 134.300,38 € 162.503,46 € 

Redacció del projecte 7.318,55 € 8.855,45 € 

Direcció de l’obra 6.043,52 € 7.312,66 € 

Coordinació de seguretat 2.686,01 € 3.250,07 € 

Despeses mitjà propi 10.744,03 € 13.000,28 € 

Treballs de l’explotador 9.358,09 € 11.323,29 € 

Afectacions propietaris  7.000,00 €   7.000,00 €  

TOTAL  177.450,57 €   213.245,20 €  

Taula 1. Pressupost pel coneixement de l'Administració 

El pressupost pel coneixement de l’Administració del present projecte ascendeix a DOS-CENTS 
TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC euros amb VINT cèntims (213.245,20 €), IVA inclòs. 
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ANNEX 9. RELACIÓ DE BENS I DRETS 
AFECTATS 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és valorar les afectacions sobre els drets i bens, derivades de l’execució del 
present projecte constructiu. 

2 TIPUS D’AFECTACIONS 

Les afectacions derivades de l’execució del projecte executiu per la connexió d’abastament entre el 
Casot i la Calsina de Marganell, poden ser de diferents tipus que es descriuen a continuació. 

A. Superfície de servitud 

La superfície de servitud comprèn el dret sobre una finca que és necessari generar per la instal·lació 
d’una conducció dins d’una rasa. Aquesta servitud perpètua que s’estableix sobre la referida finca 
comprèn les limitacions següents:  

- Servitud de pas en una franja de terreny de 3 metres d’amplada, dins de la qual la canalització 

discorre soterrada preferentment pel mig deixant 1,5 metres a banda i banda. Aquesta franja 

s’utilitza per la construcció, vigilància i manteniment de les instal·lacions i per a la col·locació 

dels mitjans de senyalització adequats, així com per qualsevol reparació posterior que s’hi 

pugui escaure. Si les condicions del terreny ho aconsellen, la canonada es podrà instal·lar al 

voral de la servitud, i que aquesta només existeixi a un costat de la canonada (per exemple a 

la cuneta de camins, a on la vigilància i manteniment de la instal·lació es farà des dels 

mateixos camins)  

- En cas de servituds existents, pel pas de noves canonades paral·leles a les actuals que 
requereixin l’ampliació de la servitud, aquesta s’incrementa per mantenir la distància de 1,5 m 

al costat lliure de la nova conducció (a l’altre costat resta situada la conducció existent 

prèviament).  

- Prohibició de fer-hi treballs de llaurada, cavada o d’altres semblants, a una profunditat 

superior als cinquanta centímetres.  

- Prohibició de plantar arbres o arbustos.  

- No es permet aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que tinguin 

caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres, recollir terres o d’altres 

materials terraplenant o realitzant desmunts.  

- Lliure accés a les instal·lacions pel personal i elements i mitjans que aquest requereixi per a 
poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal·lacions esmentades. 

 

B. Superfície d’ocupació temporal 

Al llarg del període d’execució de les obres, s’imposa una afectació d’ocupació temporal en una franja 
o pista, on si és necessari es pot fer desaparèixer tota mena d’obstacle. L’amplada total de la qual 
s’adequa al que sigui necessari per l’actuació, en funció del procés constructiu emprat i l’orografia del 
terreny. Aquesta amplada inclou la servitud de pas. En cas d’accessos, acopis o entorns de noves 
construccions que requereixin més espai, es determina l’espai necessari. 
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En aquest projecte, la ocupació temporal ocuparà tota l’amplada del camí, seguint el traçat de les 
conduccions, que durarà tot el temps necessari per a la realització de les obres contemplades en el 
present projecte. 

C. Superfície d’ocupació permanent o expropiació 

S’estableixen com a zones d’ocupació permanent o expropiació aquelles on es construeixin elements 
que sobresurten del terreny superficial i no permeten dur a terme cap tipus d’activitat sobre aquest. 

D. Vol 

En cas de conreu s’indemnitza la producció afectada per les obres. 

3 RELACIÓ I VALORACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 

La relació de bens o drets que queden afectats per les obres del present projecte es mostra a la 
següent taula. 
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Referència 
cadastral Propietari 

Sup. de 
servitud 

(m²) 

Sup. 
d’ocupació 
temporal 

(m²) 

Sup. 
d’ocupació 
permanent 

(m²) 

Import total* 
(€) 

1 RÚSTIC Agrari 
CASOT. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 113 08242A00400
1130000TH 

AJUNTAMENT 
DE MARGANELL 153,23 274,63 95 -   € 

2 RÚSTIC Agrari 
CAN CARNE. 

CASTELLBELL I EL 
VILAR (BARCELONA) 

16 11 08052A01600
0110000OF 

ESQUIUS OLLER 
MANUEL 3015,68 4073,78 4 1.909,53 € 

3 RÚSTIC Agrari 
CAN MARTORELL. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 119 08242A00400
1190000TQ 

ORDEN DE SAN 
BENITO ABADIA 
DE 
MONTSERRAT 

29,5 61,08 - 21,67 € 

4 RÚSTIC Agrari 

TORRENTE DE 
MARTOREL. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 9004 08242A00409
0040000TE 

AGENCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

41,28 89,68 - -   € 

5 RÚSTIC Agrari 
CAN MARTORELL. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 122 08242A00400
1220000TQ 

ORDEN DE SAN 
BENITO ABADIA 
DE 
MONTSERRAT 

2229,53 2972,7 2 1.401,09 € 

6 RÚSTIC Agrari 
TORRENTE FONT 

LLUM. MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 9005 08242A00409
0050000TS 

AGENCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

9,49 12,65 2 -   € 

7 RÚSTIC Agrari 
CAN MARTORELL. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 127 08242A00400
1270000TM 

ORDEN DE SAN 
BENITO ABADIA 
DE 
MONTSERRAT 

596,12 794,82 - 371,94 € 

8 RÚSTIC Agrari 

CAMINO SANTA 
CECÍLIA. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

4 9002 08242A00409
0020000TI 

AJUNTAMENT 
DE MARGANELL 130,38 184,97 - -   € 
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Referència 
cadastral Propietari 

Sup. de 
servitud 

(m²) 

Sup. 
d’ocupació 
temporal 

(m²) 

Sup. 
d’ocupació 
permanent 

(m²) 

Import total* 
(€) 

9 RÚSTIC Agrari 
CAN MARTORELL. 

MARGANELL 
(BARCELONA) 

5 2 08242A00500
0020000TQ 

VIVES CALSINA 
MONTSERRAT 3491,99 4655,98 4 3.278,78 € 

10 RÚSTIC Agrari 

LA CALSINA 
MONTSERRAT. 
MARGANELL 
(BARCELONA) 

5 8 08242A00500
0080000TO 

VIVES CALSINA 
MONTSERRAT - - 3,4 17,00 € 

TOTAL 9697,2 13120,29 112,4 7.000,00 € 

ṢŽßȷŽ}щ⁴}QðȷŽǻhṇ}čð}åðḷ ř }h}čṏðšř }ŽḗðǻšŽšř  

* Els imports econòmics indicats no tenen caràcter vinculant 
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4 DADES CADASTRALES DE LES FINQUES AFECTADES 

A continuació, s’adjunten les fitxes amb la informació descriptiva i gràfica de les finques afectades per 
les obres presents en aquest projecte constructiu. 
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004001130000TH

Polígono 4 Parcela 113
CASOT. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 MT Matorral 01 12.134

12.720 m2
100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08052A016000110000OF

Polígono 16 Parcela 11
CAN CARNE. CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]

RÚSTICO

 1985

Agrario
2.132 m2

1/00/01AGRARIO 414
1/00/02AGRARIO 276
1/00/03AGRARIO 330
1/00/04AGRARIO 236
1/00/05AGRARIO 142
1/00/06AGRARIO 452
1/00/07AGRARIO 282

   a C- LABOR O LABRADÍO  SECANO 21 154.211
   b I- IMPRODUCTIVO 00 28.933
   l C- LABOR O LABRADÍO  SECANO 21 7.574
   m MM PINAR MADERABLE 13 187.892
   p MM PINAR MADERABLE 13 3.419
   q MM PINAR MADERABLE 13 839.397

1.223.558 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004001190000TQ

Polígono 4 Parcela 119
CAN MARTORELL. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 MT Matorral 02 42.169

40.151 m2
100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004090040000TE

Polígono 4 Parcela 9004
TORRENTE DE MARTOREL. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 HG Hidrografía natural [río,laguna,arroyo.] 00 8.348

8.348 m2
100,00 %

1/20000
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 Viernes , 18 de Diciembre de 2020

08242A004001220000TQ

DS CAN MARTORELL  Polígono 4 Parcela 122
CAN MARTORELL. 08298 MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

 1995

Agrario
979 m2

1/00/01AGRARIO 846
1/00/02AGRARIO 133

Continúa en páginas siguientes

   a I- Improductivo 00 5.285
   b I- Improductivo 00 59
   c I- Improductivo 00 578
   d I- Improductivo 00 404
   e I- Improductivo 00 376
   f I- Improductivo 00 995
   g I- Improductivo 00 1.028
   h I- Improductivo 00 233
   i I- Improductivo 00 123
   j I- Improductivo 00 141
   k C- Labor o Labradío secano 03 322
   l F- Frutales secano 00 3.754
   m F- Frutales secano 00 1.257
   n F- Frutales secano 00 5.110

376.036 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %

1/15000
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08242A004001220000TQ

   p F- Frutales secano 00 888    q F- Frutales secano 00 12736
   r F- Frutales secano 00 6.618    s MT Matorral 02 16242
   t MT Matorral 02 88.119    u MT Matorral 02 228465
   v MT Matorral 02 1.873    w MT Matorral 02 222
   z I- Improductivo 00 229

Hoja 2/2

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004090050000TS

Polígono 4 Parcela 9005
TORRENTE FONT LLUM. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 HG Hidrografía natural [río,laguna,arroyo.] 00 4.661

4.676 m2
100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004001270000TM

Polígono 4 Parcela 127
CAN MARTORELL. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   a I- Improductivo 00 554
   b I- Improductivo 00 1.446
   c I- Improductivo 00 251
   d MT Matorral 02 169.011
   e MT Matorral 02 90.120
   f MT Matorral 02 5.039
   g I- Improductivo 00 1.200

266.668 m2
100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A004090020000TI

Polígono 4 Parcela 9002
CAMINO SANTA CECILIA. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 VT Vía de comunicación de dominio público 00 12.208

12.079 m2
100,00 %
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 Jueves , 17 de Diciembre de 2020

08242A005000020000TQ

Polígono 5 Parcela 2
CAN MARTORELL. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   a MT Matorral 02 297.194
   b MT Matorral 02 155.898
   c MT Matorral 02 11.186
   d C- Labor o Labradío secano 03 1.050
   e C- Labor o Labradío secano 03 3.709
   f I- Improductivo 00 489
   g I- Improductivo 00 3.010
   h MT Matorral 02 112
   i I- Improductivo 00 1.012

473.005 m2
100,00 %
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 Martes , 26 de Enero de 2021

08242A005000080000TO

Polígono 5 Parcela 8
LA CALSINA MONTSERRA. MARGANELL [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   a I- Improductivo 00 623
   b I- Improductivo 00 2.463
   c I- Improductivo 00 625
   d MT Matorral 02 271.570
   e MT Matorral 02 66.071
   f MT Matorral 02 3.606
   g MT Matorral 02 1.045

342.639 m2
100,00 %
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5 PLÀNOL 

A continuació, es relaciona el plànol de bens i drets afectats corresponent a les finques identificades 
en el present annex. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és definir els treballs que ha de dur a terme l’explotador de la xarxa dins les 
obres d’execució del projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la Calsina de 
Marganell. 

2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Dins els treballs de l’explotador s’inclouen les següents tasques:  

- Tasques de neteja i desinfecció de canonades per a la seva posada en servei. 
- Tasques de neteja i desinfecció del dipòsit per a la seva posada en servei. 
- Treballs de connexionat de les noves canonades amb la xarxa d’abastament existent. 
- Treballs d’implantació del sistema de telecontrol.  

Aquestes feines són punts crítics en els treballs, ja sigui pel manteniment del servei o la qualitat de 
l’aigua subministrada a la xarxa. 

2.1 TREBALLS D’MPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL 

Marganell té un subcentre ubicat al dipòsit de Cal Quintí i, el GP la Calsina, contemplat en aquest 
projecte, es configurarà com a una estació remota d’aquest subcentre. Per tant, s’instal·larà un quadre 
de telecontrol i una antena a la caseta del GP la Calsina amb una ràdio TMOD C48+ i targes d’adquisició 
de dades per comunicar amb la ràdio TMOD C48+, ubicada al dipòsit de Cal Quintí i des d’allà 
comunicar cap al Centre de Control de Dipòsits Nous. 

En el Centre de Control de Dipòsits Nous caldrà donar d’alta la nova estació remota dins l’àmbit del 
subcentre de Marganell i realitzar el sinòptic d’aquesta instal·lació per incorporar-la a l’SCADA,  

Es realitzarà la incorporació a la programació de l’autòmat del subcentre de Marganell, ubicat al 
dipòsit de Cal Quintí, per gestionar els senyals que es visualitzaran a l’SCADA.  

A continuació es mostra una relació dels senyals que seran registrats per les targes d’adquisició de 
dades ubicades al quadre de telecontrol del GP la Calsina i enviats al subcentre de Marganell, situat 
al dipòsit de Cal Quintí, on es gestionaran. 

TELECONTROL        

EQUIP SENYAL ED SD EA SA 

General 
Fallo alimentació 1    

Entrada autoritzada 1    

Intrusió 1    

Dipòsit Mínima 1    

Cabalímetre Cabal GP 1  1  

Cloració 

Selector 1    

Comandament  1   

Estat dosificadora 1    

Mínim hipoclorit 1    

Analitzador de clor 
Estat recirculadora 1    

Nivell de clor   1  

Estat analitzador 1    

Transductor de pressió Nivell de pressió GP   1  
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TELECONTROL        

Pressòstats 
màxima seguretat 1    

marxa GP 1    

B1 

Tèrmic 1    

Selector 1    

Estat 1    

Comandament  1   

B2 

Tèrmic 1    

Selector 1    

Estat 1    

Comandament  1   

 Quadre telecontrol 18 3 3 0 

Taula 1. Senyals registrades al telecontrol del GP La Calsina 

3 PRESSUPOST ASSOCIAT A LES TASQUES DE L’EXPLOTADOR 

A continuació, s’adjunta el pressupost associat a les tasques de l’explotador. 
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Treballs de l´explotador associats al projecte executiu

per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 01 TREBALLS DE L'EXPLOTADOR

1 TEA0001 u Treballs per a connexionat de la nova canonada amb la xarxa

d'abastament existent (P - 1)

212,72 4,000 850,88

2 TEA0002 u Neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei (P - 2) 143,76 3,000 431,28

3 TEA0004 u Neteja i desinfecció de dipòsit per a posada en servei (P - 3) 300,00 1,000 300,00

4 TEA0005 u Treballs d'implantació del sistema de telecontrol. Inclou el quadre de

telecontrol, la programació del SCADA, esquemes elèctrics del quadre

de telecontrol i potència i la programació del subcentre. Inclosos el

muntatge i la posada en marxa. (P - 4)

7.775,93 1,000 7.775,93

TOTAL Capítol 01.01 9.358,09

EUR
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Treballs de l´explotador associats al projecte executiu

per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS DE L'EXPLOTADOR 9.358,09

Obra 01 Pressupost 8908 9.358,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.358,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 8908 9.358,09

9.358,09

euros
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Treballs de l´explotador associats al projecte executiu
per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 9.358,09

13 % Despeses generals SOBRE 9.358,09........................................................................ 1.216,55

6 % Benefici Industrial SOBRE 9.358,09............................................................................ 561,49

Subtotal 11.136,13

21 % IVA SOBRE 11.136,13............................................................................................... 2.338,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.474,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )
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1 ANTECEDENTS 

Aquest annex al “projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la Calsina de 
Marganell” descriu les instal·lació elèctriques a realitzar en el GP la Calsina. 

Aquesta instal·lació funciona de manera no assistida, és a dir, sense personal. Per això compta amb un 
sistema d’automatització que permet el funcionament de tots els equips de forma autònoma i de tal 
manera que el procés es realitzi correctament. Tots els equips compten amb un mode de 
funcionament manual (sense intervenció d’una programació a través d’autòmat i en el qual l’operador 
ha d’intervenir perquè el procés funcioni correctament) i un mode automàtic. 

Aigües de Manresa tindrà centralitzada la supervisió del GP la Calsina des del Centre de Control de 
l’ETAP de Manresa on rebrà, mitjançant enllaços de ràdio, i comunicacions RS-485, tota la informació 
en temps real referent a l’estat de la instal·lació; estats de marxa/parada d’equips, alarmes, cabals, 
nivell de clor, nivells de pressió, etc. D’aquesta manera, quan es produeix una situació que requereix 
la intervenció d’un operari aquest es podrà desplaçar fins al GP la Calsina i realitzar l’actuació requerida 
(canviar paràmetres locals, manteniment d’equips, etc.). 

2 REGLAMENTACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació de tots els components s’ha projectat de manera que s’ajusti al Reglament electrotècnic 
per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries, aprovat el 2 d’agost de 2002, per Reial 
Decret 842/2002. 

3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació s’alimentarà a la tensió de 230V que és subministra per l’empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica, Fecsa Endesa, S.A.  

Es col·locarà una Caixa de Protecció i Mesura (CPM) que es situarà en la ubicació fixada de comú acord 
entre l’empresa explotadora del servei i E-DISTRIBUION des d’on es realitzarà la connexió de servei. 
A partir de la CPM s’alimentarà el quadre de potència i des d’aquest quadre s’alimentaran els equips i 
el quadre de telecontrol. 

4  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A REALITZAR 

4.1 CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRIC: 

La connexió de servei serà aèria i s’instal·larà una CPM tipus CPM-MF2 amb comptador multifunció i 
fusibles NH 00/63 A gG.  

Des de la CPM es realitzarà una conducció amb cable RV-K (AS) Cu 0,6/1 kV 2x16 mm2 entubat dins 
corrugat DN 63 fins a bornes del quadre de potència. 

4.2 QUADRE DE POTÈNCIA 

Es construirà una caseta per la ubicació de les bombes, dins aquesta caseta s’instal·larà un quadre de 
potència anomenat “Quadre de potència del GP la Calsina” on s’incorporà la protecció de 
sobretensions permanents i transitòries amb rearmament automàtic, l’alimentació i proteccions 
elèctriques de tots els equips, i les maniobres de les bombes i de la cloració. 
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Aquest quadre actuarà com ha quadre general on s’hi haurà de portar l’alimentació provinent de la 
caixa de protecció i mesura.   

Des del o cap al quadre de potència es cablejaran les següents línies: 

- Línia de derivació individual:     RV-K (AS) Cu 0,6/1 kV 2x16 mm²  

- Línia bomba 1 del GP:     RV-K Cu 0,6/1kV 3x2,5 mm²  

- Línia bomba 2 del GP:                       RV-K Cu 0,6/1kV 3x2,5 mm²  

- Línia recirculadora:      RV-K Cu 0,6/1kV 3x2,5 mm²  

- Línia analitzador de clor alimentació i estats:  RV-K Cu 0,6/1kV 8x1,5 mm²  

- Línia dosificadora:                                         RV-K Cu 0,6/1kV 3x1,5 mm²  

- Línia enllumenat:                    RV-K Cu 0,6/1kV 3x1,5 mm²  

- Línia endolls monofàsic:                                     RV-K Cu 0,6/1 kV 3x2,5 mm² 

- Línia d’alimentació quadre telecontrol:   RV-K Cu 0,6/1 kV 3x2,5 mm² 

- Línia de senyals cap a quadre telecontrol:                              2x RV-K Cu 0,6/1 kV 10x1 mm² 

- Línia boies:                                                                               RV-K Cu ,6/1 kV 3x1.5 mm² 

- Línia pressòstats:                            2 x RV-K Cu 0,6/1 kV 2x1 mm² 

- Línia sensor arribada d’aigua:                                                       RV-K Cu ,6/1 kV 3x1.5 mm² 

Tots els cables de potència i/o senyal aniran canalitzats per safates i entubats dins de corrugats tipus 
PMA els trossos on no hi hagi safata i per fer les derivacions s’utilitzaran ràcords tipus PMA.  

Les línies d’enllumenat aniran entubades amb tub rígid de PVC. 

4.3 QUADRE DE TELECONTROL 

S’instal·larà un quadre de telecontrol dins la caseta on aniran ubicades les bombes. L’empresa 
explotadora del servei serà l’encarregada de muntar i instal·lar aquest quadre dins la caseta i de 
realitzar la connexió a bornes del quadre de telecontrol dels senyals i l’alimentació d’aquest.    

L’empresa instal·ladora serà l’encarregada de cablejar i deixar preparades totes les línies de senyal i 
la línia d’alimentació. 

Des del o cap al quadre de telecontrol es cablejaran les següents línies: 

- Línia d’alimentació quadre telecontrol:                           RV-K Cu 0,6/1 kV 3x2,5 mm² 

- Línia de senyals cap a quadre telecontrol (entrades i sortides descrites als esquemes del 

quadre de potència):                                          2x RV-K Cu 0,6/1 kV 10x1 mm² 

- Línia analògica del transductor de pressió:            MANEGA APANTALLADA 3x1.5 mm² 
- Línia analògica del analitzador de clor:             MANEGA APANTALLADA 3x1.5 mm² 
- Línia alimentació i senyal cabalímetre:             RV-K Cu 0,6/1 kV 5x1,5 mm² 

- Línia senyal boia mínima dipòsit hipoclorit :            RV-K Cu 0,6/1 kV 2x1 mm² 

Les línies de senyal realitzades amb manegues apantallades aniran separades de les de potència 
sempre que sigui possible. 
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4.4 MUNTATGE DE SENSORS 

Pel correcta funcionament d’aquesta instal·lació serà necessària la instal·lació dels següents sensors 
i/o aparells de mesura: 

- 2 Boies tipus Filsa o similar instal·lades dins el dipòsit, per actuar com a boia de mínima i de 
marxa del grup de pressió. La boia mínima també s’utilitzà per parar la bomba recirculadora. 

- 1 pressòstats amb suficient histèresi per donar marxa i paro al GP i 1 pressòstat per parar les 
bombes del GP en cas de sobrepassar la pressió màxima de seguretat tipus Nautilus o similar. 

- 1 transductor de pressió tipus Wika o similar instal·lat a la canonada d’impulsió per tenir una 
lectura de la pressió que es subministra a la xarxa des de l’SCADA. 

- 1 analitzador de clor tipus Capital Control 1770 o similar. 
- 1 sensor d’arribada d’aigua instal·lat a la canonada d’entrada al dipòsit, just després de la 

vàlvula flotador, tipus VEGAPOINT 21 o similar, per poder dosificar en el mode funcionament 
d’arribada d’aigua.  

- 1 cabalímetre. 
- 1 boia de mínima pel dipòsit d’hipoclorit. 

4.5 NORMES DELS MATERIALS 

Els materials compliran les següents normes: 

o Conductors 0,6/1 kW: UNE-21.123-4 

o Tub corrugat: UNE-50.267.2.2 

o Canal PVC: UNE-23.723 

o Resta de materials els habituals homologats al mercat, i sempre amb el marcatge 

CE. 

4.6 CIRCUIT DE TERRES 

Totes les parts metàl·liques accessibles, com la força motriu, estructures metàl·liques de la instal·lació, 
etc. Es connectarà a la xarxa general de terres. 

S’instal·larà una xarxa equipotencial que unirà totes les parts metàl·liques accessibles, com els 
receptors d’enllumenat, força motriu, bases dels endolls, estructures metàl·liques de la instal·lació, 
etc. I es connectarà amb una línia de 1x35 mm2 de Cu a la xarxa general de terres. Aquestes línia de 
terres es connectarà a la caixa de seccionament de terres corresponent, on s’indicarà la resistència 
del terres real. 

Els terres es faran amb 3 piquetes d’acer recobertes de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de llargada. 
La instal·lació de terres es realitzarà en espais on puguin donar valors de resistència menors. Les 
unions de cable i pica es faran amb soldadura de tipus “aluminotèrmica” i aquestes piquetes aniran 
lligades amb el mallat.  
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4.6.1.1 JUSTIFICACIÓ DE SENSIBILITAT 

D’acord amb la instrucció ITC-BT-24: 

𝑅 = 𝑉/𝐼𝑠 

Per una sensibilitat de 0,03 A la resistència màxima és de: 

𝑅 = 24𝑉/0,03𝐴 =  800Ω.  

Per una sensibilitat de 0,3 A la resistència màxima és de: 

𝑅 = 24𝑉/0,3𝐴 =  80Ω.  

On: 

 R = Resistència de terres en Ohms (Ω) 

 Is = Sensibilitat en ampers (A) 

 V = Tensió de servei en Volts 

24 V = Tensió màxima per defecte en locals molls 

5 NECESSITAT DE POTÈNCIA 

Circuits de 
força 

Potència (kW) Tensió (V) Coeficient Simultaneïtat 

Bomba 1 0.3 230 1.25 0.5 

Bomba 2 0.3 
230 

1.25 0.5 

Maniobra 0.163 
230 

1 1 

Endoll 
monofàsic 

1.380 
230 

1 0.2 

Enllumenat 0.072 
230 

1.8 0.4 

Telecontrol 0.02 
230 

1 1 

Analitzador de 
clor 

0.2 
230 

1 1 

Dosificadora 
hipoclorit 

0.1 
230 

1 0.8 

Recirculadora 0.09 
230 

1.25 1 

Potència total 2.625    

Taula 1. Necessitat de potència 
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Segons necessitats de potència aquesta instal·lació tindrà un consum màxim de 2,625 kW. Com que 
s’instal·larà un IGA de 20A, la potència màxima admissible a la que es legalitzarà la instal·lació serà de 
4,6 kW. Que d’aquesta potència es podran contractar 1,5 kW que serà la potència de consum de la 
instal·lació tenint en comte la simultaneïtat. 

En resum: 

- Potència màxima admissible: 4,6 kW 
- Potència que es recomana contractar: 1,5 kW 
- Interruptor general automàtic (IGA): 20A 

Com que la potència màxima admissible és inferior a 10kW no serà necessari la redacció de projecte, 
però l’empresa instal·ladora haurà de redactar una memòria. 

 

6 CÀLCUL DE LÍNIES PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

A continuació es presenta el càlcul de la caiguda de tensió de totes les línies que formen la instal·lació. 
Tenint en compte les simultaneïtats.  

 

Les fórmules emprades en el càlcul han estat: 

Càlcul de línies per caiguda de tensió 

Caiguda de tensió monofàsica Volts  = 
 Tensió x   Seccióx 

Longitud x Potència x 2


 

Caiguda de tensió trifàsica Volts  = 
 Tensió x  Seccióx 

Longitud x Potència


 

% Caiguda de tensió %  = 100 x 
 Tensió

 tensió de Caiguda
 

Taula 2, càlcul de caiguda de tensió 

P P cal P simul S l T Coef. Simult. Densit. F.Pot.

W W W mm2 m V A/mm2 Vp Vt % I (A) Imax (A) Icc (kA)
Línia  principal 1.246 2.855 1.298 16,0 20,00 230 1,00 1,00 0,78 0,55 0,55 0,24 1,00 12,41 71 4,12

Bomba 1 300 375 188 2,5 10,00 230 1,25 0,50 0,75 0,23 0,79 0,34 0,87 1,87 22 1,29

Bomba 2 300 375 188 2,5 10,00 230 1,25 0,50 0,75 0,23 0,79 0,34 0,87 1,87 22 1,29

Maniobra 163 163 163 1,5 2,00 230 1,00 1,00 0,47 0,03 0,59 0,26 1,00 0,71 16 3,86
Endolls monofàsic 1 1.380 276 2,5 10,00 230 1,00 0,20 2,40 0,86 1,41 0,10 1,00 6,00 22 1,29

Enllumenat 72 130 52 1,5 10,00 230 1,80 0,40 0,38 0,13 0,69 0,30 1,00 0,56 16 0,77

Telecontrol 20 20 20 2,5 5,00 230 1,00 1,00 0,03 0,01 0,56 0,24 1,00 0,09 22 2,58

Analitzador de clor200 200 200 1,5 10,00 230 1,00 1,00 0,29 0,21 0,76 0,33 2,00 0,43 16 0,77

Dosificadora hipoclorit100 100 100 1,5 10,00 230 1,00 1,00 0,10 0,10 0,66 0,29 3,00 0,14 16 0,77

Recirculadora 90 113 113 2,5 10,00 230 1,25 1,00 0,05 0,07 0,62 0,27 4,00 0,12 22 1,29

Caiguda Tensió
Línia
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Densitat de corrent monofàsica 
2

cos
A/mm  =   

Seccióx  x  Tensió

Potència


 

Densitat de corrent trifàsica 
2

cos

A/mm  =   

Seccióx  x  Tensió x 3

Potència



 

Taula 3. Càlcul de línies per caiguda de tensió 

Essent: 

- Per a enllumenat: cos ϕ = 1,00 
- Per a força motriu b1-b2: cos ϕ = 0,85 
- ρ = 56 (Cu) 
- ρ = 35 (Al) 

7 ESQUEMES ELÈCTRICS I ESPECIFICACIONS DE MUNTATGE 

Els quadres es realitzaran seguint els colors i seccions de cables especificats en la taula següent: 

Tensions cables Color Numeració Secció 

220/230 VAC trifàsic i cablejat 
potència 

Negre El que correspongui La que correspongui 

Blau El que correspongui La que correspongui 

G/V Sense numerar La que correspongui 

220 VAC 

Negre L La que correspongui 

Blau N La que correspongui 

G/V Sense numerar La que correspongui 

24 VAC 
Vermell 0 1 

Vermell 1 1 

12 VDC 
Blau cel + 1 

Blau cel - 1 

24 VDC 
Blau marí + 1 1 

Blau marí - 0 1 

Procedent d’altre quadre Taronja El que correspongui 1 

Bateria interior TC (12 VDC, 
12Ah) 

Vermell + 2,5 

Negre - 2,5 

Cablejat comandament de 
tensions aïllades i pròpies 
d’equips (variador, arrencador...) 

Verd El que correspongui La que correspongui 

Taula 4. Especificacions de muntatge 
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La pantalla del cable del transductor de pressió i analitzador de clor tan sols es connectarà a un 
extrem, el del quadre de telecontrol.  

Tots els quadres aniran indicats amb l’adhesiu de risc elèctric a la porta. 

 

Figura 1. Senyal de risc elèctric 

Totes les proteccions internes del quadre no només estaran numerades, si no que també s’indicarà 
(a través d’un adhesiu extret d’una màquina tipus DYMO) el nom dels equips/línies que protegeixen. 
En cas dels relés, contactors i bornes, també es deixarà indicat de manera entenedora, amb un 
adhesiu fet a màquina, a que fan referència i número de contactor, relé o borne. 

En tots els quadres s’utilitzaran punteres tubulars per l’acabat del cable i es deixarà un espai lliure 
de, com ha mínim, un 30% del quadre. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU DEL PLEC 

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l’ordenació de les condicions facultatives i econòmiques 
que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, recepció i abonament de les 
obres i serveis compreses en el projecte executiu per la connexió d’abastament entre el Casot i la 
Calsina de Marganell. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions s’aplicarà a les obres corresponents al projecte executiu per la connexió 
d’abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell, així com a tots els treballs auxiliars que no es 
detallen explícitament i que es considerin necessaris per a una millor i més completa execució de les 
obres projectades. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell 
s'especifica. 

• PG-3 

• Llei 3/2011 de 14 de novembre de 2011 i reglament 1098/2001 de contractes de les 
administracions públiques. 

• EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per 

Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 
• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
• Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE, aprovada per Reial 

Decret 2661/1998, de 11 desembre de 1998. 
• Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
• Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 
• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
• Llei de prevenció de riscos Laborals. 
• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
• Normes U.N.E. 
• Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
• Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 
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• Normes tecnològiques de l'edificació. 
• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
• Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent". 
• Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 
• Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonòmica, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec, o en aquelles qüestions que no resten definides. 

1.4 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i Annexes. 

• Document núm. 2: Plànols. 

• Document núm. 3: Plec de Condicions. 

• Document núm. 4: Pressupost. 

Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres geomètricament, i junt amb 
els quadres de preus, l’import del contracte, el plec de Condicions Tècniques i la Memòria 
constitueixen els documents contractuals. 

El present Plec de Condicions Tècniques, regirà en unió de les disposicions que amb caràcter general 
i particular, s'inclouen en l’apartat 1.3. d'aquest Plec. 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques junt amb la resta de documents contractuals i molt 
especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició de les obres, en quant a la seva 
naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 

En cas de contradicció i incompatibilitat entre els plànols, quadres de preus, Plec de Prescripcions 
Tècniques i la memòria, prevaldrà el que es consigna segons l’ordre en que s’ha esmentat els diversos 
documents. 

En tot cas, les contradiccions, omissions u errors, que s'observin en aquests documents per l'Enginyer 
Director de l'Obra o el Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament en l'Acta de comprovació 
de Replanteig. 
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1.5 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a càrrec d'una Direcció 
Facultativa encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció Facultativa de 
l’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 

• El Plec de Condicions Tècniques. 

• La memòria. 

• Els quadres de preus. 

• El preu d’adjudicació i termini d'execució contractats. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls en la 

definició de les obres i en la seva execució, per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l’inici de les obres. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
el present Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 

normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia Direcció d'Obra; correspongui formular al 

Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 

per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb 

les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 

convenient. 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 
o convenients. 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista. 

• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 

• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
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• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada per tal segons els articles 147 i

148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del
control i de l'acompliment dels Programes, manifestant els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 
de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Per donar solució a la problemàtica actual i amb la finalitat de poder deixar com connexió 
d’emergència la compra d’aigua a LARSA i que el 100% del consum de La Calsina se satisfaci des del 
nucli del Casot, es proposa la instal·lació d’una canonada de polietilè d’alta densitat DN63 que 
començarà al carrer Sant Miquel i connectarà a la canonada d’abastament de la Calsina, aigües amunt 
del dipòsit existent. 

Es proposa instal·lar un nou dipòsit prefabricat de 10 m³ al començament del traçat de la canonada, 
que estarà equipat amb un sistema de dosificació i anàlisis de clor i un grup de pressió per salvar el 
desnivell existent. 

També es proposa realitzar un by-pass al Dipòsit La Calsina, ja que es troba en mal estat i el seu 
emplaçament no permet l’accés amb vehicles, dificultant les tasques de manteniment. Per tal 
d’adequar les pressions a la urbanització de la Calsina, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de 
pressió. 
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1.7 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per allò que estipuli 

la Direcció Facultativa i els tràmits amb els tècnics municipals. 

- Caldrà preveure l’adequada informació als veïns, tant de l’inici, com de la progressió de l’obra. 

- Caldrà protegir adequadament els vianants. 

- D’acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa, l’obra pot quedar dividida en diverses 
subfases. 

- Degut a les característiques de la rasa, caldrà que el contractista estigui especialment atent 

a les previsions meteorològiques. En cas de pluja, les conseqüències que se’n puguin derivar 

són imputables directament al contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar les connexions i desconnexions de la xarxa i les seves instal·lacions, caldrà 
informar amb antelació suficient a l’explotador per tal que aquest pugui planificar els seus 

treballs. 

1.8 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar en l’obra es classificaran i apilaran fins a la seva 
utilització i els que hagin de ser transportats a una planta recicladora o abocador autoritzat, s’apilaran 
separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció. Gestió: s’emmagatzemaran i posteriorment es portaran a un abocador 

controlat de runes.  

- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació en el sòl. Gestió: les terres procedents de l’excavació es portaran a un 

abocador controlat de runes.  

L’annex 6 de gestió de residus, detalla tota la gestió dels residus que s’haurà de portar a terme durant 
l’execució de l’obra. 

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l’article 139 del Real Decret 1098/2001, de 12 
d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”; el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases 
de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. En cas de 
que s'hagués apreciat alguna discrepància amb el que s’especifica en el projecte, es comprovarà i es farà 
constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini 
o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 
els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases 
de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 
per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

2.2 PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 
figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular 
amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista 
el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament 
les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

2.3 PROGRAMA DE TREBALL 

Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

El programa de Treball comprendrà, si així ho requereix la Direcció Facultativa: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 
cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació 
d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes mensuals de subministres, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per 
a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

El Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció 
d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, 
a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

2.4 LLIBRE D’ORDRES 

El “Llibre d’Ordres” s’obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de la Recepció. 

Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi anotarà les 
ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. També 
s’hi reflectiran les incidències aparegudes en el desenvolupament de les obres. La única persona 
autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és el Director Facultatiu de l’Obra o la persona que en el 
seu cas delegui. 
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Efectuada la Recepció, el “Llibre d’Ordres” passarà sota custòdia de la Direcció de les Obres, si bé podrà 
ésser consultat en tot moment pel Contractista. 

2.5 INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les obres tant aviat com rebi l’ordre del Director d’Obra, i començarà els treballs 
en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que es pugui garantir el seu 
acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

2.6 PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució 
de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el Projecte, o 
aquelles explícitament atribuïts al Promotor. 

2.7 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de l’inici de l’obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat  de l’obra que haurà 
d’aprovar la Direcció d’Obra. Els resultats en format de còpia original de les proves o assaigs s’hauran de 
remetre a la Direcció d’Obra. 

El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del contractista, haurà 
d’estar acreditat a nivell estatal o autonòmic per l’administració competent hi haurà de ser aprovat per 
la Direcció d’Obra. 

El Contractista realitzarà els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i complementàriament aquells 
que es cregui oportú, ja sigui per pròpia iniciativa amb el vist i plau de la direcció de l’obra, sol·licitats 
per la direcció d’obra o pel promotor a través de la direcció de l’obra. Els assaigs realitzats 
complementàriament a banda dels inclosos en el pressupost podran arribar fins un màxim del dos per 
cent (2%) del Pressupost d’Execució Material del Projecte, per assajos addicionals, i el seu cost es 
considerarà inclòs en el valor del propi projecte, sense que la seva realització pugui comportar en cap 
cas un increment pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.  

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 

que s'assenyali. 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d’Obra podrà encarregar el seu arreglament a 
tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas l’explotador d’aquestes, podrà, 
durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients 
per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada així com 
l’adequació al projecte. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta per part de la Direcció d’Obra que es tindrà present per a la 
recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 

2.8 ACCÉS A LES OBRES 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, 
etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

2.9 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 
la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin 
de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 
d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 
el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 
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2.10 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra, sempre que 
ho requereixi, informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de 
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 
per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

2.11 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de  mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

2.12 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles 
a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 
examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha d'utilitzar, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.13 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotor abans de l’inici de les 
obres. 

2.14 NETEJA DE LES OBRES 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva neteja 
general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i 
edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. Aquesta neteja 
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s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de l’obra, així com als terrenys que hagin estat 
ocupats temporalment i camins de servei, que deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es 
trobaven abans de l’inici de l’obra o en condicions estètiques acords al seu entorn. La neteja final, 
enderroc i retirada d’instal·lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realització no 
serà objecte d’abonament directe.  

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant la 
realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les 
obres ofereixin un bon aspecte.  

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

2.15 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent. Així, en l'explotació de 
pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 
ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; 
els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis 
i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 

- Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 

2.16 PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així 
com a les que dicti la Direcció d’Obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com dels mals 
i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.  

2.17 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica 
per a obres similars. 
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2.18 ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

• Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés així com de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials, la seva 
vigilància, seguretat i assegurança, així com les despeses suplementàries derivades del transport 

de la maquinària i materials des del punt de dipòsit a peu d’obra. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, inundació 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Les despeses de neteja i evacuació dels residus produïts arran de l’obra. 

• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua, comunicacions i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

• Les despeses de demolició i retirada dels residus de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències observades, o 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• Els danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres. 

2.19 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Per a que la Recepció pugui realitzar-se han d’acomplir-se les següents condicions: 

- El Director de l’Obra, si així ho requereix, ha de tenir en el seu poder els següents documents: 

o Projecte d’obra acabada que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb 

totes les possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les 

obres. 

o Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complerts. 

o Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicació de la seva 

marca, rang, lloc d’instal·lació, etc.  

o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicacions 

donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos, etc.  

o Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors. 

o Programes i altra material en suport informàtic, en format obert i amb la 

documentació necessària per poder-lo modificar amb posterioritat. 

o Documentació de la legalització de totes les instal·lacions sotmeses a reglamentació 

específica, com les instal·lacions elèctriques, recipients a pressió, etc... 

- Resultat satisfactori de les proves realitzades. 
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- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor importància 
per al funcionament de la instal·lació, sempre que es detallin a l’Acta de Recepció. Tanmateix els punts 
on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat s’hauran d’incloure a l’Acta de Recepció per 
a la seva observació durant el Període de Garantia. 

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a l’Acta de 
Recepció 

En conseqüència, l’Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents documents: 

- Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc. 

- Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de Garantia. 

- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 

2.20 FINAL DEL PERÍODE DE GARANTIA. 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció 
definitiva de les obres, una vegada realitzat l’oportú reconeixement d’aquestes i en el cas que totes 
elles es trobin en les condicions degudes. 

Al procedir a la recepció definitiva de les obres, s’aixecarà per triplicat l’Acta corresponent signada pel 
director facultatiu.  

2.21 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini de les obres s’estableix en l’apartat corresponent de la memòria. Tanmateix pot ser 
modificat en fase de concurs. 

Aquest termini es contarà a partir de la data que consti en l’acta de comprovació de replanteig. 

2.22 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de tres anys per la obra civil i un any pel equips, excepte que en fase de 
concurs quedi ampliat. El període de garantia començarà a computar a partir de la data de recepció. 

El Contractista estarà obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti la Direcció 
d’Obra, adreçades a esmenar les deficiències durant el termini de garantia, siguin o no imputables a 
negligències del Contractista. En el primer cas, el Contractista no percebrà cap compensació 
econòmica pels treballs que realitzi per aquest concepte.  
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3 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

3.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà amb una periodicitat mínima mensual i en la forma que estableix aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

En qualsevol cas s’aplicarà l’article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el 
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

3.2 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

3.2.1  PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, degut a errors o omissions en la descomposició 
que figura en el Quadre de Preus número 2. 

S’entendrà que aquests preus inclouen sempre el subministrament, la manipulació i l’ús de tots els 
materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra corresponents, a no ser que, específicament, se 
n’exclogui alguna a l’article corresponent. També s’entendrà que tots els preus inclouen les despeses de 
maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transport, eines i tota mena d’operacions directes o 
incidentals que facin falta; les despeses d’assaig i anàlisi són a compte del contractista, si no hi ha la partida 
corresponent, fins a un màxim del dos per cent (2%) del pressupost de l’obra per deixar les unitats d’obra 
acabades d’acord amb les instruccions especificades en aquest Plec. Aquesta norma general és aplicable 
a tots els preus d’aquest Projecte i qualsevol excepció d’aquesta norma haurà d’ésser indicada d’una 
manera específica. 

3.2.1.1 EXCAVACIONS 

Totes les excavacions que es facin a les obres s’abonaran pel seu volum realment excavat que resulti 
d’aplicar en el terreny les seccions tipus definides en els plànols o d’altres documents, o modificades 
per la Direcció Facultativa. No serà susceptible a abonament els excessos d’excavació que practiqui 
el Contractista, ni es podrà reclamar aquells volums no excavats. 

En els preus que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 estan compreses totes les operacions 
necessàries per fer les excavacions com són: els apuntalaments, el dipòsit en cavallets dels productes 
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sobrants, l’apilament dels materials aprofitables, l’ocupació de terreny en ambdós casos, els 
esgotaments, el refinament i sanejament de talussos, etc. 

Es consideraran excavacions a cel obert totes aquelles que tinguin una amplada en la base o fons 
igual o superior a 3 metres, d’acord amb les dimensions teòriques que es fixin en els plànols. Per altra 
banda, les excavacions que siguin d’una amplada inferior es consideraran en rasa o pou. 

3.2.1.1 REBLERTS I TERRAPLENS 

Els reblerts i els terraplens s’abonaran pel seu volum definitiu als preus per metre cúbic que figuren 
en el Quadre de Preus núm. 1, sigui quina sigui la procedència de les terres o àrids granulars i les 
distàncies de transport. En aquests preus s’inclou el cost de totes les operacions necessàries per 
formar el reblert i el terraplè, fins i tot l’obertura de rases de préstecs si calgués, les indemnitzacions, 
la construcció de camins provisionals, l‘esbroçament de qualsevol tipus de vegetació o la tala d’arbres, 
la neteja del terreny sobre el qual reposarà el reblert o terraplè, l’aigua per humitejar les terres i el 
refinament de la superfície. 

El volum de les diverses partides de reblert en rases es mesuraran a partir dels criteris utilitzats per 
mesurar el volum de l’excavació, essent en qualsevol cas el volum de reblert igual al volum de 
l’excavació menys el volum dels elements de geometria coneguda. 

3.2.1.2 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS 

Inclourà la retirada dels productes de l’excavació amb el seu transport fins l’abocador, 
independentment de la distància a la que es trobi. L’abonament es correspondrà amb l’amidament 
del volum excavat i, a menys que es digui el contrari, no es tindrà en compte el possible esponjament 
del material. El Contractista haurà de presentar el corresponent comprovant conforme el material ha 
estat dipositat a l’abocador perquè aquest pugui ser abonat. 

No serà d’abonament en cap cas el transport intern de l’obra dels productes d’excavació, a excepció 
que així estigui definit en el quadre de preus i inclòs en el pressupost. 

No s’aplicarà aquest preu a les unitats d’obra en les que s’especifiqui que el transport de materials 
sobrants està inclòs. 

3.2.1.3 OBRES DE FORMIGÓ 

El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) de formigó col·locat en obra, amidat sobre plànol. No 
tindrà lloc cap abonament en concepte de sobreample o reblerts. 

En el preu del metre cúbic de formigó s’inclouen la fabricació, el transport, la manipulació, els 
esgotaments, la col·locació, el vibrat, el curat, els assaigs i els additius que siguin necessaris.  

No s’abonaran les operacions necessàries per reparar les superfícies on es trobin irregularitats 
superiors a les tolerades o presentin aspecte defectuós segons judici del Director d’Obra.  

Tampoc s’abonaran els elements que calgui enderrocar per no haver assolit les resistències previstes 
en els assaigs realitzats. 

3.2.2 PREUS CONTRADICTORIS 
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Quan s’introdueixin modificacions que impliquin noves unitats d’obra no definides en el quadre de 
preus número 1 del Pressupost, o en qualsevol cas amb característiques substancialment diferents a 
les que hi ha definides, els preus d’aplicació seran fixats pel Promotor tenint en compte la proposta 
de la Direcció de l’Obra. Aquesta haurà d’utilitzar com a base per elaborar la seva proposta els preus 
definits en el quadre de preus número 1 i el quadre de preus número 2 del Pressupost, considerar els 
rendiments i altra informació continguda en la justificació de preus i si així no quedés definit el preu 
contradictori, els costos de la zona on s’executi l’obra agafats a la data de l’adjudicació de l’obra. 

Serà d’aplicació l’article 158 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el 
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

4 PROVES I ASSAIGS 

El contractista destinarà un màxim de un 2% del Pressupost d’Execució Material del present Projecte  
a assaigs i proves pel control de qualitat de l’obra, complementaris d’aquells ja definits en el 
pressupost. Aquests assaigs complementaris podran fer-se per pròpia iniciativa del Contractista amb 
el vist i plau de la Direcció d’Obra, o a sol·licitud de la pròpia Direcció d’Obra o del Promotor a través 
de la Direcció d’Obra.  

Al finalitzar la obra, i abans de la posada en marxa de cada element, s’hauran de realitzar les 
corresponents proves de funcionament (màquines i automatitzacions) i estanqueïtat, segons els 
protocols que en el seu moment determini la direcció facultativa de les obres, o en tot cas segons 
proves normalitzades. Els resultats han de quedar reflectits en el corresponent Projecte d’obra 
acabada. 

L’explotador realitzarà, si ho creu oportú, un informe abans de l’entrega de l’obra per a la direcció 
facultativa on es relacionaran tots els aspectes relatius a la Seguretat i Salut de les noves instal·lacions. 
Aquest informe s’inclourà en el Projecte d’obra acabada i serà vinculant per a l’adopció de les mesures 
correctores necessàries. 

Al finalitzar les obres es lliurarà com a mínim la següent documentació: 

Tota la documentació original referent a la legalització de les instal·lacions sotmeses als diversos 
reglaments tècnics existents, incloses les actes d’inspecció de les Entitats Acreditades de Control. 

Per a cada equip: Manuals de funcionament en català o castellà, depenent de la normativa aplicable, 
certificat CE i dades de la placa de característiques. 

Cal considerar que s’està actuant en una xarxa en funcionament tot canviant-li la configuració de 
funcionament, de manera que qualsevol actuació que pugui afectar o interferir al subministrament 
s’haurà de fer d’acord amb l’explotador. 

4.1 SÒL, TOT-Ú I ÀRID RECICLAT 

Els assaigs a realitzar seran com a mínim els següents: 

Cada 1.500 m3 de reblert o canvi de material: 
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• 1 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-

EN 933-1. 

• 1 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106. 

• 1 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 

tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502. 

• 1 Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 o NLT-118. 

• Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 

mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2 o NLT-149. 

• Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103109 
o NLT 113. 

• Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 

granular, segons la norma NLT 358. 

• Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 172 
o UNE 146130. 

• Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat, segons la norma 
NLT 354 o UNE-EN 933-3. 

Cada 400 m3 de reblert o canvi de material: 

• 1 Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103501 o NLT 108. 

Cada 100 m3 de reblert o canvi de material: 

• 10  Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 

4.2 DIPÒSITS I ARQUETES 

Es realitzarà una prova d’estanqueïtat  amb una duració mínima de 24 hores, abans del seu reblert. 

4.3 CANONADES A PRESSIÓ 

Es realitzaran probes de pressió i d’estanqueïtat abans del seu reblert. 

4.4 OBRES DE FORMIGÓ 

D’acord amb la Instrucció EHE-08 s’hauran d’efectuar les comprovacions de control suficients que 
permetin assumir la conformitat de l’estructura, en relació amb els requisits bàsics pels quals fou 
concebuda. 
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Marganell, març de 2021 

L’enginyera responsable, 

 

 

Mireia Fèlix Castellanos 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0310500,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
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massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
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¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
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requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
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que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
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- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
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següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
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Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
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El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
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- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  
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S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 
 

15 EXPEDIENT 8908 
 

 

510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 

contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 

procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a 
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
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- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
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Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
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- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE MARGANELL 

 
 

22 EXPEDIENT 8908 
 

 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
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No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 
les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a 
les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 
es realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
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per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064100C,B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
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volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
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Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
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- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 
2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
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- Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
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compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
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B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 
o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
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- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
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- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 
90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A2 -  TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A216SG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit 
simple o doble) amb filferros d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De simple torsió  
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- De triple torsió  
- De teixit senzill de filferro ondulat  
- De teixit doble de filferro ondulat  
- Amb remat superior decoratiu  
S'han considerat els acabats dels filferros següents:  
- Galvanitzat  
- Galvanitzat i plastificat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres 
imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les 
de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.  
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 
aproximadament quadrades.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma 
hexagonal.  
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  
- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 
de simple torsión.  
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.  
ALTRES TELES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control 
serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció 

del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran 

els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)  
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  
UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.  
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar 
l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat 
a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:  
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 
especificades.  
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran 
les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes 
a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el 
control fins al 100% dels elements rebuts.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
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en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 
substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 
S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 
de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 
amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 
UNE-EN 771-3.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A1 -  REIXATS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A16KX7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla 
electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les portes.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable.  
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.  
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han 
de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.  
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la 
documentació técnica del projecte.  
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.  
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.  
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).  
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment per 
allotjar la rosca del cargol.  
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc 
amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar 
pulides.  
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i 
dues d'esmalt.  
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.  
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al paviment.  
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .  
Toleràncies:  
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm  
- Dimensions de la secció:  

- Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm 
- Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
ACER GALVANITZAT:  
Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2  
ACER INOXIDABLE:  
Ha de ser apte per al soldatge.  
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:  
- Carboni:  < 0,08% 
- Manganés:  < 2,00% 
- Silici:  < 1,00% 
- Fosfor:  < 0,04% 
- Sofre:  < 0,04% 
- Coure:  16,00-18,00% 
- Niquel:  10,00-14,00% 
- Molibdé:  2,00-2,50%  
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZA164,B6AZ3134. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica  
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura.  
DAU DE FORMIGÓ:  
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.  
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.  
PAL DE PLANXA:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA:  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
DAU DE FORMIGÓ:  
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1UA81. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre.  
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o 
sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 
vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin 
la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar 
l'estanquitat.  
Ha de tenir un color uniforme.  
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.  
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.  
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim 
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.  
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  
- Gruix de paret:  ± 5%  
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  
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- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%  
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als 
extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm  
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla 
i perpendicular a l'eix del pou.  
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  
PEÇA DE BASE:  
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 
pla i perpendicular a l'eix del pou.  
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.  
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com 
aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, 
vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibras de acero.  
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ6DD0. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Pas útil: 
     - Diàmetre tapa 70 cm:  Aprox. 65 cm 
     - Diàmetre tapa 60 cm:  Aprox. 53 cm 
Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament):  ± 2 mm 
     - Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament:  Nul 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
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     - Dimensions:  ± 2 mm 
     - Guerxament:  ± 1 mm 
     - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, inclusions de sorra, etc. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 2 mm 
     - Guerxament:  ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió 
de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549):  40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 
     - A temperatura laboratori, 70 h:  <= 12% 
     - A 70°C, 22 h:  <= 25% 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-548): 
     - Duresa: - 5 IRHD, + 8 IRHD 
     - Resistència a la tracció: - 20% 
     - Allargament a trencament: - 30%, + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540):  <= 0 
 :  + 8% 
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
     - A 7 dies:  <= 16% 
     - A 90 dies:  <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541):  No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 
     - Duresa de la goma:  ± 5 IRHD 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas." 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas." 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 
alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZB610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
Material  
Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
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técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF3 -  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF3A2920. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb 

recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment 
centrifugat.  

- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, 
amb el mateix diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), 
amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
- Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90°  
- Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45°  

- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior 
recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i 
amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  

- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direcció. 
No s'inclouen les tes reduïdes considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. 
La superfície interior esta recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta recoberta amb vernís.  
- Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con  
- Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a brides de diferent 

diàmetre nominal en cada cara i amb una perforació circular del diàmetre corresponent al 
diàmetre nominal de l'acoblament menor  

- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
- Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb 

brida, o un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en forma de campana  
- Brida cega  
- Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un 

maniguet de reacció  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Con de reducció:  

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  
- Dues unions per testa  

- Con i placa de reducció:  
- Dues unions embridades amb anella elastomèrica  

- Derivació:  
- Peça amb els tres extrems en forma de campana  
- Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida 

en el següent element del ramal que se'n derivi  
- Colze:  

- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció  
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- Maniguet de connexió:  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida 

de tracció  
- Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
A l'extrem de campana hi ha d'haver:  
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica  
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil  
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis  
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces 

contigües  
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi 

agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica  
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per:  
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub  
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa 

i una secció trapezoidal  
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí 

de la campana i bloqueja el tancament  
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols 
i femelles amb les seves volanderes.  
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de 
reacció, els rodons roscats i les femelles.  
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues 
brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles.  
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents:  
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació  
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.  
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura 
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.  
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt.  
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble 
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
El recobriment ha de quedar ben adherit.  
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica:  
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C  
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa  
TUBS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran dotats d'una campana 
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxú per assegurar l'estanquitat perfecte a la 
unió entre tubs consecutius. Aquesta unió ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars 
i aïllament elèctric entre tubs, així com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, 
i ha de ser del tipus automàtic flexible.  
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden 
admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació.  
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 10%  
Característiques del recobriment exterior:  
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres  
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Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm  
- Llargària:  ± 30 mm  
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub  

- Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
- Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
- Diàmetre nominal > 600:  <= 2%  

- Ovalitat:  
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal)  
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545.  
ACCESSORIS:  
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
rebaves.  
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
rebaves.  
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres 
de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi.  
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per 
a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst.  
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545.  
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 
¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 
¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 
¦---------¦-------¦----------------¦ 
¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 
¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 
¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 
¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 
¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 
¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 
¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 
¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 
¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 
¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 
¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 
¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 
¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 
¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 
¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 
¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 
+----------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 5%  
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres  
Toleràncies:  
- Gruix paret:  + sense límit  

- Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm  

- Llargària:  
- Unions de campana:  ± 20 mm 
- Unions embridades:  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
TUBS:  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
La disposició dels tubs en les piles pot ser:  
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant 

separadors 
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- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte 
de la inferior  

Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs:  
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar les dades següents, indicant el 
número de tub assajat:  
- Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50):  

- Resultats d'assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, resistència de trencament i allargament) 
- Duresa Brinnell  

- Resultats de mesures geomètriques:  
- Longitud 
- Diàmetre exterior 
- Diàmetre interior de la campana 
- Ovalització  

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació):  
- Gruix de fosa 
- Quantitat de zinc (densitat superficial) 
- Gruix de ciment 
- Gruix del vernís bituminós  

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim:  
- Diàmetre nominal  
- Classe d'espessor de la canonada  
- Tipus d'endoll  
- Identificació de fosa dúctil  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Controls de fabricació:  
- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 
 

53 EXPEDIENT 8908 
 

 

de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures 
de paràmetres dimensionals o mecànics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al 
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció 
dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls següents:  
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació 

i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte 

als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els tubs acabats que es destinen 
a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament 
de les disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre 
aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 
corresponents i els tubs del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  
- Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels 

tubs.  
- S'ha de poder realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació 

de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  
Controls de recepció a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les 
comprovacions següents:  
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot.  
- Inspecció visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, 

etc)  
- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions.  
- Estat del revestiment de ciment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicació 
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepció, les provetes s'han d'extreure 
de l'extrem mascle dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  
Els criteris d'acceptació després de reparació, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula l'execució de les obres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB18600,BFB19600,BFB1E600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació 
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per 
a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
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¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
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+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1805,BFWB1962,BFWB1E62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1805,BFYB1962,BFYB1E62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
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aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM35BE0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior  
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb 
canonades en servei. 
Consta de:  
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
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Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN121690,BN1216B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN318420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per 
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura 
de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 
regulación de acero.  
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  
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UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 
16135:2006).  
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE2B300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni 
ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

 

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021,D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FFA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
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desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R1165. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
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en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2213122. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions.  
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El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225121,F222H422,F222M027. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
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- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285M00,F2285B0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
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Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
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F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35037. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
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- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R45067. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521B3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
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La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6182E1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o 
d'una o dues cares vistes, col·locats amb morter.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 
de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta 
amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, 
han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Junts de control:  
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  
- Paret vista:  ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, 
perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.  
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com 
a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
F6A1 -  REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A19400,F6A16KX7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 
electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb malla de torsió senzilla  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de 

torsió, mecanismes i muntants de suport.  
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt  
- Replanteig 
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
Porta de fulles batents:  
- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció  
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Porta corredissa:  
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt  
REIXAT  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 
no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a 
les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 
deformacions al conjunt del tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les 
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall 
i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REIXAT  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
PORTES:  
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que 
quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXAT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PORTES:  
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. 
En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, 
i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 
unitats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ 
D’ABASTAMENT ENTRE EL CASOT I LA CALSINA DE 

MARGANELL 

 
 

85 EXPEDIENT 8908 
 

 

la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
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Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 

la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
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en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més 
de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 
fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 

de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 
fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, 
per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i 
es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals 
i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte 

no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte 
del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 

en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F932 -  BASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F932101J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat.  
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat 
de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització 
d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador.  
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es 
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja 
anterior.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
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de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 

de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 

la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 

de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1AM40,FDDZ6DD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 
i eventualment, esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
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El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
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Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB18655,FFB19625,FFB1E625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 

fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
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d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar 
dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
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¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
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proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM35BE4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, 
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a 
l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar 
les unions.  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 
"Instalaciones de Fontanería Abastecimiento"  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN121694,FN12169B,FN1216B4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN318424. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
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desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 
fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
FN75 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FN75BAM1,FN75BAM2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FNE2B307. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.  
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Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222121C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
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- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi 
la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan 
reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
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prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 00  PREPARACIÓ TERRENY

1 P99999901 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i trituració de la vegetació esbrossada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada
2 TRAM 1 - CAMÍ 315,000 3,000 945,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 358,000 2,000 716,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.661,000

2 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 TRAM 1 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 ZMMOMAC1 u Jornada de treball de mini pala carregadora per adequar pista forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Jornades
2 ARRANJAMENT PISTA FORESTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 01  DIPÒSIT I CASETA
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix
2 ESPLANADA DIPÒSIT I CASETA 60,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

3 ESPLANADA CASETA HIPOCLORIT 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

2 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Llargada Gruix
2 BASE DIPÒSIT 2,450 2,450 0,050 0,300 C#*D#*E#*F#

3 BASE CASETA 2,450 2,450 0,050 0,300 C#*D#*E#*F#

4 BASE CASETA HIPOCLORIT 2,000 2,000 0,050 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 PNOAM01 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’un dipòsit monobloc de formigó armat,
prefabricat, d’una capacitat de 10 m3, amb tapa de registre tipus Petri.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PNOAM02 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’una caseta monobloc de formigó armat,
prefabricat, d’una capacitat de 6 m2, amb 2 portes d’acer galvanitzat i respirador lateral.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PNOAM05 u Subministrament, transport i descàrrega de caseta prefabricada de formigó armat pel dipòsit d'hipoclorit, de
dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 2 metres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llit Reblert
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 0,300 0,430 0,730 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 0,730

8 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,950

9 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM per arranjament del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 0,300

10 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 1,050 1,250 1,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,313

11 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Profunditat Unitats
2 FONAMENTACIÓ TANCA

PERIMETRAL
0,800 0,800 0,400 12,000 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,072

12 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Profunditat Unitats
2 FONAMENTACIÓ TANCA

PERIMETRAL
0,800 0,800 0,400 12,000 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,072

13 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat lacat verd, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Costats Longitud
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

14 F6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent lacat verd, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 F6A16KX8 u Bastidor per a la base de les portes, totalment instal·lat sobre base de formigó. Inclou tots els accesoris
d'ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 FONAMENTACIÓ TANCA

PERIMETRAL
3,072 1,250 3,840 C#*D#*E#*F#

3 PREPARACIÓ ESPLANADA DIPÒSIT
I CASETES

6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,840

17 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 1,050 1,250 1,313 C#*D#*E#*F#

3 FONAMENTACIÓ TANCA
PERIMETRAL

3,072 1,250 3,840 C#*D#*E#*F#

4 PREPARACIÓ ESPLANADA DIPÒSIT
I CASETES

6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,153

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 01  DIPÒSIT I CASETA
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

DIPÒSIT NOU
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 CONNEXIÓ NOU DIPÒSIT 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 ZZZZP020 u Subministrament i muntatge de caldereria d'acer inoxidable AISI 304, per canonades de DN entre 40 i 100.
Inclou derivacions, corbes, reduccions, pletines, suports, cargoleria i resta de petit material i accessoris. D'acord
amb esquema hidràulic i detall dels plànols.
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ZZZZP021 u Subministrament i muntatge de vàlvula flotador DN50

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FNH4AM1 u Subministrament i muntatge de bomba centrífuga tipus GRUNDFOS 1 CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o
similar. Inclou tots els accessoris.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FN00AM1 u Subministrament i muntatge de calderí de 50 litres de capacitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PCIAAM33 u Cabalímetre electromagnètic DN-50. Totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 INSDC01 u Instal·lació de sistema de dosificació de clor, inclou:

- Bomba dosificadora 5 bar. Porta-electrode + sonda amperomètrica ion selectiu de clor Regulació de flux,
sensor de proximitat i presa de mostres. Porta filtres 5´´ i filtre de sediments 5´´ i 60 micres + soport.
Filtre de carbó actiu. De 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i muntada
superficialment.

- Dipòsit per l'emmagatzematge de hipoclorit sòdic al 15% de polietilè d'alta densitat de fons pla.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 BP02ANL01 u Subministrament i instal·lació completa de panel analitzador de clor Capital Control 1770 o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 BP02ANL02 u Subministrament i instal·lació de bomba recirculadora model UPS 20-60 o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 BP02ANL03 u Subministrament i instal·lació de dos presostats amb histèresi tipus Nautilus o similar, 1 transductor de pressió
tipus WIKA o similar i 1 manòmetre instal·lats a la canonada de sortida de les bombes i 1 sensor d'arribada
d'aigua tipus VEGAPOINT 21 a la canonada d'entrada a dipòsit.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
Totalment muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 01  DIPÒSIT I CASETA
Titol 3 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ZZZZP022 u Quadre de potència, amb tots els equips i les connexions (protecció diferencial, magnetotèrmic, armari de
poliester reforçat, cables, canals, subjeccions a paret, etc). Totalment muntat en la ubicació pertinent i provat.
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Integrat per:

- 1 x ARMARI PLM 106 (1056x852x350)
- 1 x SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB REARME AUTOMÀTIC + IGA 20A TIPUS
AT-  8756
- 5 x DIFERENCIAL  2/40/30  MG A9R60240
- 2 x PKZ 0.63- 1 A TEE GV2-ME05
- 1 x PKZ 0.4- 0.63 A TEE GV2-ME04
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 10A, 2P
- 5 x MAGNETOTÈRMIC 6A, 2P
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 2A, 2P
- 1 x TRAFO 220/380V-12/24V POLYLUX 160 VA
- CONTACTORS, RELÉS, SELECTORS I PILOTS
PETIT MATERIAL

Tot el material descrit a la llista serà el mateix model o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZZZZP027 u Instal·lacions elèctriques interiors i xarxa de terres. Inclou:

LUMINÀRIA ESTANCA 2x36 W
CAIXA TERRES HIMEL CTS-25/95
CAIXA SUPERFICIE. LEGRAND 10X10
10xCANAL UNEX 66150 60X150
15xSAFATA UNEX 66150 (60X150 PERFORADA)
20xCABLE DESPULLAT TERRES 35mm
3xJABALINA 1,5METRES
20xMANEGA AFUMEX 2x16 1000V
35xMANGUERA RVK 3x2,5  1000V
10xMANGUERA APANTALLADA 3x1,5
40xMANGUERA RVK 3x1,5  1000V
10xCABLE ANTENA RG-213
1xGARRA MASTIL TACS PARET PER SUBJECCIÓ ANTENA
5xMANEGA 8X1.5
5xMANEGA 10X1
20xMANEGA 2X1
5xMANEGA 5X1.5
2xBOIA TIPUS FILSA O SIMILAR (MÍNIMA I MARXA DIPÒSIT)
1XBOIA MÍNIMA DIPÒSIT HIPOCLORIT
PETIT MATERIAL I MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ZZZZP028 u Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM-MF 2, comptador multifució,
fusiblesNH00/63AgG, connexió a servei elèctric, ninxol, manega de 2x16 AFUMEX i petit material, i legalització
de la instal·lació elèctrica. Incloent memòria, taxes i documentació. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 02  CONNEXIÓ D'ABASTAMENT
Titol 3 01  RASES I OBRA CIVIL

1 PNOAM04 u Cala de localització de serveis de 80x80x80 en terra en zona no urbana i reposició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TRAM 1 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PNOAM03 m Excavació de rasa de 0,3 x 1 m en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics utilitzant rasadora.
Terres deixades a la vora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TRAM 1 - CAMÍ 1.189,000 1.189,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 408,000 408,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 1.024,000 1.024,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 358,000 358,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.198,000

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llit Reblert
2 TRAM 1 - CAMÍ 35,670 54,436 90,106 C#+D#

3 TRAM 2 - FINCA 6,390 9,752 16,142 C#+D#

4 TRAM 3 - CAMÍ 12,240 18,679 30,919 C#+D#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,180 0,275 0,455 C#+D#

6 TRAM 5 - CAMÍ 30,720 46,882 77,602 C#+D#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 10,740 16,390 27,130 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 242,354

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 TRAM 1 - CAMÍ 227,218 227,218 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 15,144 15,144 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 77,969 77,969 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,967 0,967 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 195,686 195,686 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 68,414 68,414 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,398

6 F222M027 m3 Retirada dels primers 50cm de terra dels terrenys de cultiu, emmagatzemat a banda i reposició al seu lloc.
Tot inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 TRAM 1 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 31,950 31,950 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,950

7 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM per arranjament del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 TRAM 1 - CAMÍ 35,670 35,670 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 12,240 12,240 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 30,720 30,720 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 10,740 10,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,370

8 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 TRAM 1 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

9 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 TRAM 1 - CAMÍ 129,482 1,250 161,853 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 48,756 1,250 60,945 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 44,431 1,250 55,539 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,833 1,250 1,041 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 111,514 1,250 139,393 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 38,986 1,250 48,733 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,504

10 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 TRAM 1 - CAMÍ 129,482 1,250 161,853 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 48,756 1,250 60,945 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 44,431 1,250 55,539 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 0,833 1,250 1,041 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 111,514 1,250 139,393 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 38,986 1,250 48,733 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,504

11 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de gruix de paret, de peça prefabricada de
formigó d'alta qualitat, col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada interiorment amb morter ciment 1:6, i
embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VENTOSA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 BUIDADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 VÀLVULA REGULADORA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VENTOSA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 BUIDADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 VÀLVULA REGULADORA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 02  CONNEXIÓ D'ABASTAMENT
Titol 3 02  CANONADES I ACCESSORIS

1 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TRAM 1 - CAMÍ 1.189,000 1.189,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 408,000 408,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 1.024,000 1.024,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 358,000 358,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.198,000

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TRAM 1 - CAMÍ 1.189,000 1.189,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2 - FINCA 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM 3 - CAMÍ 408,000 408,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAM 4 - FORMIGÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAM 5 - CAMÍ 1.024,000 1.024,000 C#*D#*E#*F#

7 TRAM 6 - PISTA FORESTAL 358,000 358,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.198,000

3 FN75BAM1 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN40. Totalment muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FN318424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITATS
2 VÀLVULA REGULADORA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 VENTOSA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
Totalment muntat.
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 03  BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA
Titol 3 01  RASES I OBRA CIVIL

1 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llit Reblert
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 0,450 0,802 1,252 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 1,252

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 2,655 2,655 C#*D#*E#*F#

3 VÀLVULA REGULADORA 2,016 2,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,671

4 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM per arranjament del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

5 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 1,845 1,250 2,306 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,306

6 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 VÀLVULA REGULADORA 6,048 6,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,048

7 PAPA0009 u Arqueta de registre per a la instal·lació de vàlvula reguladora i by-pass, muntada i provada segons plànols,
composat per:

Solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 20 cm de gruix sobre 20 cm de grava.

Parets de bloc de formigó de 20 cm de gruix de 20x40, massissats i amb rodos de reforç a les quatre
cantonades.

3 Tapes fetes a mida de 0,70 x 1,10 m d'alumini, amb marc i perfil en L amb la corresponent barra de
tancament i el seu cadenat.

Inclou la formació de forats i el seu segellat posterior amb pasta per al pas de canonades.

Inclou suports de la valvuleria i anclatges de la canonada, en acer inox AISI 304.

Inclou muntatge i petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 VÀLVULA REGULADORA 4,032 1,250 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

9 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Esponjament
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 1,845 1,250 2,306 C#*D#*E#*F#

3 VÀLVULA REGULADORA 4,032 1,250 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,346

10 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de gruix de paret, de peça prefabricada de
formigó d'alta qualitat, col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada interiorment amb morter ciment 1:6, i
embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 BY-PASS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 10/03/2021, per M
ireia Felix C

astellanos (15247). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 77984A

34187E
7D

9F



Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 T Unitats
2 BY-PASS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 03  BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA
Titol 3 02  CANONADES I ACCESSORIS

1 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FN75BAM2 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN50. Totalment muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FNE2B307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre,
muntat en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VÀLVULA REGULADORA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 BY-PASS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 ZMCC0013 u Partida destinada a Seguretat i Salut en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8908
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 ZMCC0018 u Partida destinada a Control de Qualitat en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 BP02ANL01 u Subministrament i instal·lació completa de panel analitzador de clor Capital Control 1770 o
similar

2.700,00 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

P-2 BP02ANL02 u Subministrament i instal·lació de bomba recirculadora model UPS 20-60 o similar 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-3 BP02ANL03 u Subministrament i instal·lació de dos presostats amb histèresi tipus Nautilus o similar, 1
transductor de pressió tipus WIKA o similar i 1 manòmetre instal·lats a la canonada de sortida
de les bombes i 1 sensor d'arribada d'aigua tipus VEGAPOINT 21 a la canonada d'entrada a
dipòsit.

677,00 €

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

135,20 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

17,91 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-8 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F222M027 m3 Retirada dels primers 50cm de terra dels terrenys de cultiu, emmagatzemat a banda i
reposició al seu lloc.
Tot inclòs

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-10 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

20,72 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

45,45 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-14 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

82,38 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 F6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent lacat verd,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

532,27 €

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-17 F6A16KX8 u Bastidor per a la base de les portes, totalment instal·lat sobre base de formigó. Inclou tots els
accesoris d'ancoratge.

133,50 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-18 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat lacat
verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

20,62 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM per arranjament del camí

19,52 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,96 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

81,13 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-22 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de gruix de paret, de peça
prefabricada de formigó d'alta qualitat, col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada
interiorment amb morter ciment 1:6, i embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I.

232,75 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

118,59 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-26 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-27 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

244,77 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 FN00AM1 u Subministrament i muntatge de calderí de 50 litres de capacitat. 160,29 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-30 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

93,03 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-31 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Totalment
muntat.

175,09 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-32 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

176,98 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 FN318424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

60,79 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 FN75BAM1 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 50 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN40.
Totalment muntat i provat.

1.191,32 €

(MIL  CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FN75BAM2 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 80 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN50.
Totalment muntat i provat.

1.488,33 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FNE2B307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

192,23 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-37 FNH4AM1 u Subministrament i muntatge de bomba centrífuga tipus GRUNDFOS 1 CM 1-2
A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar. Inclou tots els accessoris.

212,75 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-38 INSDC01 u Instal·lació de sistema de dosificació de clor, inclou:

- Bomba dosificadora 5 bar. Porta-electrode + sonda amperomètrica ion selectiu de clor
Regulació de flux, sensor de proximitat i presa de mostres. Porta filtres 5´´ i filtre de
sediments 5´´ i 60 micres + soport.
Filtre de carbó actiu. De 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de
preu alt i muntada superficialment.

- Dipòsit per l'emmagatzematge de hipoclorit sòdic al 15% de polietilè d'alta densitat de fons
pla.

888,24 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en tot tipus de terreny, realitzada amb
mitjans manuals i terres deixades a la vora

72,51 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 P99999901 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i trituració de la vegetació esbrossada 2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-41 PAPA0009 u Arqueta de registre per a la instal·lació de vàlvula reguladora i by-pass, muntada i provada
segons plànols, composat per:

Solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 20 cm de gruix sobre 20 cm de grava.

Parets de bloc de formigó de 20 cm de gruix de 20x40, massissats i amb rodos de reforç a
les quatre cantonades.

3 Tapes fetes a mida de 0,70 x 1,10 m d'alumini, amb marc i perfil en L amb la corresponent
barra de tancament i el seu cadenat.

Inclou la formació de forats i el seu segellat posterior amb pasta per al pas de canonades.

Inclou suports de la valvuleria i anclatges de la canonada, en acer inox AISI 304.

Inclou muntatge i petit material.

1.921,13 €

(MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-42 PCIAAM33 u Cabalímetre electromagnètic DN-50. Totalment instal·lat 1.488,16 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-43 PNOAM01 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’un dipòsit monobloc de
formigó armat, prefabricat, d’una capacitat de 10 m3, amb tapa de registre tipus Petri.

2.194,12 €

(DOS MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-44 PNOAM02 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’una caseta monobloc
de formigó armat, prefabricat, d’una capacitat de 6 m2, amb 2 portes d’acer galvanitzat i
respirador lateral.

2.300,84 €

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 PNOAM03 m Excavació de rasa de 0,3 x 1 m en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics
utilitzant rasadora. Terres deixades a la vora.

7,00 €

(SET EUROS)

P-46 PNOAM04 u Cala de localització de serveis de 80x80x80 en terra en zona no urbana i reposició 125,08 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-47 PNOAM05 u Subministrament, transport i descàrrega de caseta prefabricada de formigó armat pel dipòsit
d'hipoclorit, de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 2 metres.

936,92 €

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-48 ZMCC0013 u Partida destinada a Seguretat i Salut en obra 2.170,33 €

(DOS MIL  CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 ZMCC0018 u Partida destinada a Control de Qualitat en obra 2.170,33 €

(DOS MIL  CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 ZMMOMAC1 u Jornada de treball de mini pala carregadora per adequar pista forestal 244,46 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 ZZZZP022 u Quadre de potència, amb tots els equips i les connexions (protecció diferencial,
magnetotèrmic, armari de poliester reforçat, cables, canals, subjeccions a paret, etc).
Totalment muntat en la ubicació pertinent i provat.
Integrat per:

- 1 x ARMARI PLM 106 (1056x852x350)
- 1 x SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB REARME AUTOMÀTIC +
IGA 20A TIPUS AT-  8756
- 5 x DIFERENCIAL  2/40/30  MG A9R60240
- 2 x PKZ 0.63- 1 A TEE GV2-ME05
- 1 x PKZ 0.4- 0.63 A TEE GV2-ME04
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 10A, 2P
- 5 x MAGNETOTÈRMIC 6A, 2P
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 2A, 2P
- 1 x TRAFO 220/380V-12/24V POLYLUX 160 VA
- CONTACTORS, RELÉS, SELECTORS I PILOTS
PETIT MATERIAL

Tot el material descrit a la llista serà el mateix model o similar

2.415,75 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 ZZZZP027 u Instal·lacions elèctriques interiors i xarxa de terres. Inclou:

LUMINÀRIA ESTANCA 2x36 W
CAIXA TERRES HIMEL CTS-25/95
CAIXA SUPERFICIE. LEGRAND 10X10
10xCANAL UNEX 66150 60X150
15xSAFATA UNEX 66150 (60X150 PERFORADA)
20xCABLE DESPULLAT TERRES 35mm
3xJABALINA 1,5METRES
20xMANEGA AFUMEX 2x16 1000V
35xMANGUERA RVK 3x2,5  1000V
10xMANGUERA APANTALLADA 3x1,5
40xMANGUERA RVK 3x1,5  1000V
10xCABLE ANTENA RG-213
1xGARRA MASTIL TACS PARET PER SUBJECCIÓ ANTENA
5xMANEGA 8X1.5
5xMANEGA 10X1
20xMANEGA 2X1
5xMANEGA 5X1.5
2xBOIA TIPUS FILSA O SIMILAR (MÍNIMA I MARXA DIPÒSIT)
1XBOIA MÍNIMA DIPÒSIT HIPOCLORIT
PETIT MATERIAL I MUNTATGE

1.947,52 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 ZZZZP028 u Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM-MF 2, comptador
multifució, fusiblesNH00/63AgG, connexió a servei elèctric, ninxol, manega de 2x16 AFUMEX
i petit material, i legalització de la instal·lació elèctrica. Incloent memòria, taxes i
documentació. Totalment acabat

2.570,72 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-54 ZZZZP020 u Subministrament i muntatge de caldereria d'acer inoxidable AISI 304, per canonades de DN
entre 40 i 100. Inclou derivacions, corbes, reduccions, pletines, suports, cargoleria i resta de
petit material i accessoris. D'acord amb esquema hidràulic i detall dels plànols.

3.400,00 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-55 ZZZZP021 u Subministrament i muntatge de vàlvula flotador DN50 1.129,81 €

(MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Marganell, març 2021

L´enginyera responsable

Mireia Félix Castellanos
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 BP02ANL01 u Subministrament i instal·lació completa de panel analitzador de clor Capital Control 1770 o
similar

2.700,00 €

Sense descomposició 2.700,00000 €

P-2 BP02ANL02 u Subministrament i instal·lació de bomba recirculadora model UPS 20-60 o similar 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-3 BP02ANL03 u Subministrament i instal·lació de dos presostats amb histèresi tipus Nautilus o similar, 1
transductor de pressió tipus WIKA o similar i 1 manòmetre instal·lats a la canonada de sortida
de les bombes i 1 sensor d'arribada d'aigua tipus VEGAPOINT 21 a la canonada d'entrada a
dipòsit.

677,00 €

Sense descomposició 677,00000 €

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-5 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

135,20 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12600 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,33440 €

Altres conceptes 102,73960 €

P-6 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

17,91 €

Altres conceptes 17,91000 €

P-7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

9,03 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-8 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

18,54 €

Altres conceptes 18,54000 €

P-9 F222M027 m3 Retirada dels primers 50cm de terra dels terrenys de cultiu, emmagatzemat a banda i
reposició al seu lloc.
Tot inclòs

4,17 €

Sense descomposició 4,17000 €

P-10 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

20,72 €

Altres conceptes 20,72000 €

P-11 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

45,45 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 34,20000 €

Altres conceptes 11,25000 €

P-12 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,95 €
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Altres conceptes 5,95000 €

P-13 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,89 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-14 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,83 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,55000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-15 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

82,38 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,99800 €

Altres conceptes 7,38200 €

P-16 F6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent lacat verd,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

532,27 €

B6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

366,08000 €

Altres conceptes 166,19000 €

P-17 F6A16KX8 u Bastidor per a la base de les portes, totalment instal·lat sobre base de formigó. Inclou tots els
accesoris d'ancoratge.

133,50 €

Sense descomposició 133,50000 €

P-18 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat lacat
verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

20,62 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

2,67732 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 3,47480 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7
mm

4,44000 €

Altres conceptes 10,02788 €

P-19 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM per arranjament del camí

19,52 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 11,46550 €

Altres conceptes 7,96150 €

P-20 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,96 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 21,78100 €
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B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

Altres conceptes 10,08600 €

P-21 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

81,13 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,52750 €

Altres conceptes 18,60250 €

P-22 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de gruix de paret, de peça
prefabricada de formigó d'alta qualitat, col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada
interiorment amb morter ciment 1:6, i embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I.

232,75 €

BDD1UA81 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

54,87300 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,91786 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

11,91000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01116 €

Altres conceptes 164,03798 €

P-23 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

118,59 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,25771 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

100,55000 €

Altres conceptes 16,78229 €

P-24 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,41 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,30600 €

Altres conceptes 0,10400 €

P-25 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

3,05 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,64220 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,59800 €

Altres conceptes 0,73980 €

P-26 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

3,81 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,24400 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,28050 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,19500 €
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Altres conceptes 1,09050 €

P-27 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,63280 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,75240 €

Altres conceptes 2,86480 €

P-28 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

244,77 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt

204,51000 €

Altres conceptes 40,26000 €

P-29 FN00AM1 u Subministrament i muntatge de calderí de 50 litres de capacitat. 160,29 €

Sense descomposició 160,29000 €

P-30 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

93,03 €

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

59,99000 €

Altres conceptes 33,04000 €

P-31 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Totalment
muntat.

175,09 €

BF3A2920 u Derivació de fosa de 60 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 60 mm de DN

49,55000 €

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

59,99000 €

Altres conceptes 65,55000 €

P-32 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

176,98 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

109,22000 €
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Altres conceptes 67,76000 €

P-33 FN318424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

60,79 €

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt

41,34000 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-34 FN75BAM1 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 50 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN40.
Totalment muntat i provat.

1.191,32 €

Sense descomposició 1.191,32000 €

P-35 FN75BAM2 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 80 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió màxima muntada en pericó de canalització soterrada amb by-pass DN50.
Totalment muntat i provat.

1.488,33 €

Sense descomposició 1.488,33000 €

P-36 FNE2B307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

192,23 €

BNE2B300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre

123,75000 €

Altres conceptes 68,48000 €

P-37 FNH4AM1 u Subministrament i muntatge de bomba centrífuga tipus GRUNDFOS 1 CM 1-2
A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar. Inclou tots els accessoris.

212,75 €

Sense descomposició 212,75000 €

P-38 INSDC01 u Instal·lació de sistema de dosificació de clor, inclou:

- Bomba dosificadora 5 bar. Porta-electrode + sonda amperomètrica ion selectiu de clor
Regulació de flux, sensor de proximitat i presa de mostres. Porta filtres 5´´ i filtre de
sediments 5´´ i 60 micres + soport.
Filtre de carbó actiu. De 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de
preu alt i muntada superficialment.

- Dipòsit per l'emmagatzematge de hipoclorit sòdic al 15% de polietilè d'alta densitat de fons
pla.

888,24 €

Sense descomposició 888,24000 €

P-39 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en tot tipus de terreny, realitzada amb
mitjans manuals i terres deixades a la vora

72,51 €

Altres conceptes 72,51000 €

P-40 P99999901 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i trituració de la vegetació esbrossada 2,19 €

Sense descomposició 2,19000 €

P-41 PAPA0009 u Arqueta de registre per a la instal·lació de vàlvula reguladora i by-pass, muntada i provada
segons plànols, composat per:

Solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 20 cm de gruix sobre 20 cm de grava.

Parets de bloc de formigó de 20 cm de gruix de 20x40, massissats i amb rodos de reforç a
les quatre cantonades.

3 Tapes fetes a mida de 0,70 x 1,10 m d'alumini, amb marc i perfil en L amb la corresponent
barra de tancament i el seu cadenat.

Inclou la formació de forats i el seu segellat posterior amb pasta per al pas de canonades.

Inclou suports de la valvuleria i anclatges de la canonada, en acer inox AISI 304.

1.921,13 €
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Inclou muntatge i petit material.
Sense descomposició 1.921,13000 €

P-42 PCIAAM33 u Cabalímetre electromagnètic DN-50. Totalment instal·lat 1.488,16 €

Sense descomposició 1.488,16000 €

P-43 PNOAM01 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’un dipòsit monobloc de
formigó armat, prefabricat, d’una capacitat de 10 m3, amb tapa de registre tipus Petri.

2.194,12 €

Sense descomposició 2.194,12000 €

P-44 PNOAM02 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell, d’una caseta monobloc
de formigó armat, prefabricat, d’una capacitat de 6 m2, amb 2 portes d’acer galvanitzat i
respirador lateral.

2.300,84 €

Sense descomposició 2.300,84000 €

P-45 PNOAM03 m Excavació de rasa de 0,3 x 1 m en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics
utilitzant rasadora. Terres deixades a la vora.

7,00 €

Sense descomposició 7,00000 €

P-46 PNOAM04 u Cala de localització de serveis de 80x80x80 en terra en zona no urbana i reposició 125,08 €

Sense descomposició 125,08000 €

P-47 PNOAM05 u Subministrament, transport i descàrrega de caseta prefabricada de formigó armat pel dipòsit
d'hipoclorit, de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 2 metres.

936,92 €

Sense descomposició 936,92000 €

P-48 ZMCC0013 u Partida destinada a Seguretat i Salut en obra 2.170,33 €

Sense descomposició 2.170,33000 €

P-49 ZMCC0018 u Partida destinada a Control de Qualitat en obra 2.170,33 €

Sense descomposició 2.170,33000 €

P-50 ZMMOMAC1 u Jornada de treball de mini pala carregadora per adequar pista forestal 244,46 €

Altres conceptes 244,46000 €

P-51 ZZZZP022 u Quadre de potència, amb tots els equips i les connexions (protecció diferencial,
magnetotèrmic, armari de poliester reforçat, cables, canals, subjeccions a paret, etc).
Totalment muntat en la ubicació pertinent i provat.
Integrat per:

- 1 x ARMARI PLM 106 (1056x852x350)
- 1 x SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB REARME AUTOMÀTIC +
IGA 20A TIPUS AT-  8756
- 5 x DIFERENCIAL  2/40/30  MG A9R60240
- 2 x PKZ 0.63- 1 A TEE GV2-ME05
- 1 x PKZ 0.4- 0.63 A TEE GV2-ME04
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 10A, 2P
- 5 x MAGNETOTÈRMIC 6A, 2P
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 2A, 2P
- 1 x TRAFO 220/380V-12/24V POLYLUX 160 VA
- CONTACTORS, RELÉS, SELECTORS I PILOTS
PETIT MATERIAL

Tot el material descrit a la llista serà el mateix model o similar

2.415,75 €

Sense descomposició 2.415,75000 €

P-52 ZZZZP027 u Instal·lacions elèctriques interiors i xarxa de terres. Inclou:

LUMINÀRIA ESTANCA 2x36 W
CAIXA TERRES HIMEL CTS-25/95
CAIXA SUPERFICIE. LEGRAND 10X10
10xCANAL UNEX 66150 60X150

1.947,52 €
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

15xSAFATA UNEX 66150 (60X150 PERFORADA)
20xCABLE DESPULLAT TERRES 35mm
3xJABALINA 1,5METRES
20xMANEGA AFUMEX 2x16 1000V
35xMANGUERA RVK 3x2,5  1000V
10xMANGUERA APANTALLADA 3x1,5
40xMANGUERA RVK 3x1,5  1000V
10xCABLE ANTENA RG-213
1xGARRA MASTIL TACS PARET PER SUBJECCIÓ ANTENA
5xMANEGA 8X1.5
5xMANEGA 10X1
20xMANEGA 2X1
5xMANEGA 5X1.5
2xBOIA TIPUS FILSA O SIMILAR (MÍNIMA I MARXA DIPÒSIT)
1XBOIA MÍNIMA DIPÒSIT HIPOCLORIT
PETIT MATERIAL I MUNTATGE

Sense descomposició 1.947,52000 €

P-53 ZZZZP028 u Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM-MF 2, comptador
multifució, fusiblesNH00/63AgG, connexió a servei elèctric, ninxol, manega de 2x16 AFUMEX
i petit material, i legalització de la instal·lació elèctrica. Incloent memòria, taxes i
documentació. Totalment acabat

2.570,72 €

Sense descomposició 2.570,72000 €

P-54 ZZZZP020 u Subministrament i muntatge de caldereria d'acer inoxidable AISI 304, per canonades de DN
entre 40 i 100. Inclou derivacions, corbes, reduccions, pletines, suports, cargoleria i resta de
petit material i accessoris. D'acord amb esquema hidràulic i detall dels plànols.

3.400,00 €

Sense descomposició 3.400,00000 €

P-55 ZZZZP021 u Subministrament i muntatge de vàlvula flotador DN50 1.129,81 €

Sense descomposició 1.129,81000 €

Marganell, març 2021

L´enginyera responsable

Mireia Félix Castellanos
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 00 PREPARACIÓ TERRENY

1 P99999901 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i trituració de la
vegetació esbrossada (P - 40)

2,19 1.661,000 3.637,59

2 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 5)

135,20 6,000 811,20

3 ZMMOMAC1 u Jornada de treball de mini pala carregadora per adequar pista forestal
(P - 50)

244,46 1,000 244,46

TOTAL Capítol 01.00 4.693,25

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 01 DIPÒSIT I CASETA

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

17,91 6,400 114,62

2 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 20)

31,96 0,800 25,57

3 PNOAM01 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell,
d’un dipòsit monobloc de formigó armat, prefabricat, d’una capacitat de
10 m3, amb tapa de registre tipus Petri. (P - 43)

2.194,12 1,000 2.194,12

4 PNOAM02 u Subministrament, transport i descàrrega a la població de Marganell,
d’una caseta monobloc de formigó armat, prefabricat, d’una capacitat
de 6 m2, amb 2 portes d’acer galvanitzat i respirador lateral. (P - 44)

2.300,84 1,000 2.300,84

5 PNOAM05 u Subministrament, transport i descàrrega de caseta prefabricada de
formigó armat pel dipòsit d'hipoclorit, de dimensions interiors 1,5 x 1,5
x 2 metres. (P - 47)

936,92 1,000 936,92

6 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 7)

9,03 3,000 27,09

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 11)

45,45 0,730 33,18

8 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 10)

20,72 1,950 40,40

9 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM per arranjament del
camí (P - 19)

19,52 0,300 5,86

10 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

6,89 1,313 9,05

11 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de
terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 8)

18,54 3,072 56,95

12 F31521B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 15)

82,38 3,072 253,07

13 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat lacat verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7
i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3

20,62 27,000 556,74

EUR
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 2

m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 18)

14 F6A16KX7 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent lacat verd, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 16)

532,27 1,000 532,27

15 F6A16KX8 u Bastidor per a la base de les portes, totalment instal·lat sobre base de
formigó. Inclou tots els accesoris d'ancoratge. (P - 17)

133,50 1,000 133,50

16 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

5,95 11,840 70,45

17 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

5,83 13,153 76,68

TOTAL Titol 3 01.01.01 7.367,31

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 01 DIPÒSIT I CASETA

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 25)

3,05 10,000 30,50

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 24)

0,41 10,000 4,10

3 ZZZZP020 u Subministrament i muntatge de caldereria d'acer inoxidable AISI 304,
per canonades de DN entre 40 i 100. Inclou derivacions, corbes,
reduccions, pletines, suports, cargoleria i resta de petit material i
accessoris. D'acord amb esquema hidràulic i detall dels plànols. (P -
54)

3.400,00 1,000 3.400,00

4 ZZZZP021 u Subministrament i muntatge de vàlvula flotador DN50 (P - 55) 1.129,81 1,000 1.129,81

5 FNH4AM1 u Subministrament i muntatge de bomba centrífuga tipus GRUNDFOS 1
CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar. Inclou tots els accessoris.
(P - 37)

212,75 2,000 425,50

6 FN00AM1 u Subministrament i muntatge de calderí de 50 litres de capacitat. (P -
29)

160,29 1,000 160,29

7 PCIAAM33 u Cabalímetre electromagnètic DN-50. Totalment instal·lat (P - 42) 1.488,16 1,000 1.488,16

8 INSDC01 u Instal·lació de sistema de dosificació de clor, inclou:

- Bomba dosificadora 5 bar. Porta-electrode + sonda amperomètrica
ion selectiu de clor Regulació de flux, sensor de proximitat i presa de
mostres. Porta filtres 5´´ i filtre de sediments 5´´ i 60 micres + soport.
Filtre de carbó actiu. De 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb
regulació electrònica, de preu alt i muntada superficialment.

- Dipòsit per l'emmagatzematge de hipoclorit sòdic al 15% de polietilè
d'alta densitat de fons pla. (P - 38)

888,24 1,000 888,24

9 BP02ANL01 u Subministrament i instal·lació completa de panel analitzador de clor
Capital Control 1770 o similar (P - 1)

2.700,00 1,000 2.700,00

10 BP02ANL02 u Subministrament i instal·lació de bomba recirculadora model UPS
20-60 o similar (P - 2)

1.000,00 1,000 1.000,00

11 BP02ANL03 u Subministrament i instal·lació de dos presostats amb histèresi tipus
Nautilus o similar, 1 transductor de pressió tipus WIKA o similar i 1

677,00 1,000 677,00

EUR
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 3

manòmetre instal·lats a la canonada de sortida de les bombes i 1
sensor d'arribada d'aigua tipus VEGAPOINT 21 a la canonada
d'entrada a dipòsit.  (P - 3)

12 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. Totalment muntat. (P - 31)

175,09 1,000 175,09

TOTAL Titol 3 01.01.02 12.078,69

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 01 DIPÒSIT I CASETA

Titol 3 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ZZZZP022 u Quadre de potència, amb tots els equips i les connexions (protecció
diferencial, magnetotèrmic, armari de poliester reforçat, cables, canals,
subjeccions a paret, etc). Totalment muntat en la ubicació pertinent i
provat.
Integrat per:

- 1 x ARMARI PLM 106 (1056x852x350)
- 1 x SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB
REARME AUTOMÀTIC + IGA 20A TIPUS AT-  8756
- 5 x DIFERENCIAL  2/40/30  MG A9R60240
- 2 x PKZ 0.63- 1 A TEE GV2-ME05
- 1 x PKZ 0.4- 0.63 A TEE GV2-ME04
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 10A, 2P
- 5 x MAGNETOTÈRMIC 6A, 2P
- 1 x MAGNETOTÈRMIC 2A, 2P
- 1 x TRAFO 220/380V-12/24V POLYLUX 160 VA
- CONTACTORS, RELÉS, SELECTORS I PILOTS
PETIT MATERIAL

Tot el material descrit a la llista serà el mateix model o similar (P - 51)

2.415,75 1,000 2.415,75

2 ZZZZP027 u Instal·lacions elèctriques interiors i xarxa de terres. Inclou:

LUMINÀRIA ESTANCA 2x36 W
CAIXA TERRES HIMEL CTS-25/95
CAIXA SUPERFICIE. LEGRAND 10X10
10xCANAL UNEX 66150 60X150
15xSAFATA UNEX 66150 (60X150 PERFORADA)
20xCABLE DESPULLAT TERRES 35mm
3xJABALINA 1,5METRES
20xMANEGA AFUMEX 2x16 1000V
35xMANGUERA RVK 3x2,5  1000V
10xMANGUERA APANTALLADA 3x1,5
40xMANGUERA RVK 3x1,5  1000V
10xCABLE ANTENA RG-213
1xGARRA MASTIL TACS PARET PER SUBJECCIÓ ANTENA
5xMANEGA 8X1.5
5xMANEGA 10X1
20xMANEGA 2X1
5xMANEGA 5X1.5
2xBOIA TIPUS FILSA O SIMILAR (MÍNIMA I MARXA DIPÒSIT)
1XBOIA MÍNIMA DIPÒSIT HIPOCLORIT
PETIT MATERIAL I MUNTATGE
(P - 52)

1.947,52 1,000 1.947,52

3 ZZZZP028 u Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM-MF
2, comptador multifució, fusiblesNH00/63AgG, connexió a servei
elèctric, ninxol, manega de 2x16 AFUMEX i petit material, i legalització

2.570,72 1,000 2.570,72
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 4

de la instal·lació elèctrica. Incloent memòria, taxes i documentació.
Totalment acabat
(P - 53)

TOTAL Titol 3 01.01.03 6.933,99

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 02 CONNEXIÓ D'ABASTAMENT

Titol 3 01 RASES I OBRA CIVIL

1 PNOAM04 u Cala de localització de serveis de 80x80x80 en terra en zona no
urbana i reposició (P - 46)

125,08 1,000 125,08

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 4)

7,10 12,000 85,20

3 PNOAM03 m Excavació de rasa de 0,3 x 1 m en tot tipus de terreny, inclòs roca,
amb mitjans mecànics utilitzant rasadora. Terres deixades a la vora. (P
- 45)

7,00 3.198,000 22.386,00

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 11)

45,45 242,354 11.014,99

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 10)

20,72 585,398 12.129,45

6 F222M027 m3 Retirada dels primers 50cm de terra dels terrenys de cultiu,
emmagatzemat a banda i reposició al seu lloc.
Tot inclòs

(P - 9)

4,17 31,950 133,23

7 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM per arranjament del
camí (P - 19)

19,52 89,370 1.744,50

8 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)

81,13 0,360 29,21

9 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

6,89 467,504 3.221,10

10 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

5,83 467,504 2.725,55

11 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de
gruix de paret, de peça prefabricada de formigó d'alta qualitat,
col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada interiorment amb morter
ciment 1:6, i embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I. (P -
22)

232,75 6,000 1.396,50

12 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

118,59 6,000 711,54

TOTAL Titol 3 01.02.01 55.702,35

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 02 CONNEXIÓ D'ABASTAMENT

Titol 3 02 CANONADES I ACCESSORIS

EUR
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 26)

3,81 3.198,000 12.184,38

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 24)

0,41 3.198,000 1.311,18

3 FN75BAM1 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 50
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió màxima muntada en
pericó de canalització soterrada amb by-pass DN40. Totalment muntat
i provat. (P - 34)

1.191,32 1,000 1.191,32

4 FN318424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 33)

60,79 1,000 60,79

5 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 30)

93,03 5,000 465,15

6 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 28)

244,77 3,000 734,31

7 FN12169B u Buidador, amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. Totalment muntat. (P - 31)

175,09 2,000 350,18

TOTAL Titol 3 01.02.02 16.297,31

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 03 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA

Titol 3 01 RASES I OBRA CIVIL

1 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en tot tipus de
terreny, realitzada amb mitjans manuals i terres deixades a la vora (P -
39)

72,51 4,500 326,30

2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 11)

45,45 1,252 56,90

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 10)

20,72 4,671 96,78

4 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM per arranjament del
camí (P - 19)

19,52 0,450 8,78

5 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

6,89 2,306 15,89

6 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en tot tipus de
terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 8)

18,54 6,048 112,13
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 PAPA0009 u Arqueta de registre per a la instal·lació de vàlvula reguladora i by-pass,
muntada i provada segons plànols, composat per:

Solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 20 cm de gruix sobre 20
cm de grava.

Parets de bloc de formigó de 20 cm de gruix de 20x40, massissats i
amb rodos de reforç a les quatre cantonades.

3 Tapes fetes a mida de 0,70 x 1,10 m d'alumini, amb marc i perfil en
L amb la corresponent barra de tancament i el seu cadenat.

Inclou la formació de forats i el seu segellat posterior amb pasta per al
pas de canonades.

Inclou suports de la valvuleria i anclatges de la canonada, en acer
inox AISI 304.

Inclou muntatge i petit material. (P - 41)

1.921,13 1,000 1.921,13

8 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

5,95 5,040 29,99

9 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

5,83 7,346 42,83

10 FDD1AM40 u Arqueta de registre amb con de reducció de 100x60x80 cm, 10 cm de
gruix de paret, de peça prefabricada de formigó d'alta qualitat,
col.locada sobre anell prefabricat, rejuntada interiorment amb morter
ciment 1:6, i embolcallada exteriorment de formigó HM-20/P/20/I. (P -
22)

232,75 1,000 232,75

11 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

118,59 1,000 118,59

TOTAL Titol 3 01.03.01 2.962,07

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 03 BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA

Titol 3 02 CANONADES I ACCESSORIS

1 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

11,41 15,000 171,15

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 24)

0,41 15,000 6,15

3 FN75BAM2 u Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 80
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió màxima muntada en
pericó de canalització soterrada amb by-pass DN50. Totalment muntat
i provat. (P - 35)

1.488,33 1,000 1.488,33

4 FN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 30)

93,03 1,000 93,03
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST Pàg.: 7

5 FNE2B307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 36)

192,23 1,000 192,23

6 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 32)

176,98 3,000 530,94

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.481,83

Obra 01 Pressupost 8908

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 ZMCC0013 u Partida destinada a Seguretat i Salut en obra (P - 48) 2.170,33 1,000 2.170,33

TOTAL Capítol 01.04 2.170,33
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Capítol 05 CONTROL DE QUALITAT

1 ZMCC0018 u Partida destinada a Control de Qualitat en obra (P - 49) 2.170,33 1,000 2.170,33

TOTAL Capítol 01.05 2.170,33
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  PREPARACIÓ TERRENY 4.693,25

Capítol 01.01  DIPÒSIT I CASETA 26.379,99

Capítol 01.02  CONNEXIÓ D'ABASTAMENT 71.999,66

Capítol 01.03  BY-PASS DIPÒSIT LA CALSINA 5.443,90

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 2.170,33

Capítol 01.05  CONTROL DE QUALITAT 2.170,33

Obra 01 Pressupost 8908 112.857,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
112.857,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 8908 112.857,46

112.857,46

euros
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Projecte executiu per la connexió d´abastament entre el Casot i la Calsina de Marganell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 112.857,46

13 % Despeses Generals SOBRE 112.857,46................................................................... 14.671,47

6 % Benefici Industrial SOBRE 112.857,46........................................................................ 6.771,45

Subtotal 134.300,38

21 % IVA SOBRE 134.300,38............................................................................................. 28.203,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 162.503,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

Marganell, març 2021

L´enginyera responsable

Mireia Félix Castellanos
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