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1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1.- Antecedents 

 

El 1998 va entrar en funcionament la xarxa d’abastament en alta d’Osona Sud, que va permetre 

subministrar aigua procedent del riu Ter a 17 municipis de la comarca d’Osona, la finalitat d’aquesta 

actuació era d’eliminar o bé reduir la problemàtica que presentaven molts municipis de la comarca d’Osona, 

i que bàsicament era que no tenien assegurat el subministrament d’aigua potable mitjançant els abastament 

propis tant en termes de qualitat i qualitat, problemàtica que s’agreujava sobretot en les èpoques d’estiu. 

Paral·lelament aquesta actuació el Consell Comarcal d’Osona va construir una planta de tractament d’aigua 

potable per tal de subministrar aigua a la xarxa, la planta inicialment tenia una capacitat de tractament de 70 

l/s. 

 

Els municipis que actualment estan connectats a la xarxa d’abastament en alta d’Osona Sud són: 

- Santa Maria de Corcó. 

- Les Masies de Roda. 

- Roda de Ter. 

- Tavèrnoles. 

- Folgueroles. 

- Sant Julià de Vilatorta. 

- Calldetenes 

- Santa Eugènia de Berga. 

- Malla. 

- Tona. 

- Taradell. 

- Seva. 

- El Brull 

- Balenyà. 

- Centelles. 

- Aiguafreda. 

- Sant Martí de Centelles. 

-  

 Aquests 17 municipis equivalent a una població d’uns 52.250 habitants aproximadament. 

 

El 2008 es va realitzar una ampliació de l’ETAP, passant de tenir una capacitat de tractament de 70 l/s a 

290 l/s 

Degut a aquesta ampliació es van reforçar les 3 bombes de la captació, de 150 m³/h cadascuna, amb una 

bomba de 450 m³/h, deixant però la mateix canonada d’interconnexió. 

Darrerament, en les èpoques d’estiu, la captació ha operat al límit degut a l’elevat consum punta que es 

produïa. 

 

 

1.2.- Objecte del projecte  

 

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres que caldrà portar a terme per tal de millorar i 

ampliar la captació de l’ETAP d’Osona Sud. 

 

 

1.3.- Abast del projecte 

 

El projecte contempla la definició i valoració del següent apartats: 

 

- Millora i ampliació de l’obra de captació existent al riu Ter, per tal d’adaptar-la a les noves 

necessitats. 

 

- Construcció d’una nova canonada d’aigua d’interconnexió entre el punt de captació i l’ETAP. 

 

- Realització d’un nou subministrament elèctric per tal d’alimentar les noves bombes que caldrà 

instal·lar. 

 

- Millora en la disposició dels equips elèctrics de la captació. 

  

 

1.4.- Administració actuant 

 

Aquest projecte es promogut pel CONSELL COMARCAL D'OSONA. 

 

 

1.5.- Justificació de la necessitat de l’actuació 

 

Tal i com s’ha indicat en l’apartat ANTECEDENTS la principal problemàtica que presenta la captació actual 

es que no assegura el subministrament de cabal en els municipis de la xarxa d’Osona Sud degut a que les 

bombes no són suficients i que el tub que abasteix el bombament des del riu no garanteix el correcte 

funcionament, a més, el municipi de Manlleu, amb 20.400 habitants, té previst connectar-se a l’ETAP Osona 

Sud. 
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Per tant, queda degudament justificada la necessitat d’ampliar la captació així com la canonada 

d’interconnexió fins a la planta. 

 

 

1.6.- Criteris i bases de disseny 

 

El conjunt de la captació ha de permetre subministrar el cabal necessari que actualment està tractant la 

planta pels municipis de la xarxa Osona Sud més el cabal que haurà de subministrar al municipi de Manlleu. 

S'estima que el cabal a subministrar, i que per tant, serà el cabal de disseny, és de 34.000 m³/d. 

 

 

1.7.- Situació i emplaçament 

 

La captació es troba al marge esquerra del riu Ter just abans de la resclosa de Malars en terme municipal 

de les Masies de Roda. Les coordenades UTM ED50 del centre de la captació i bombament són:  

 

X – 441.300,00 

Y – 4.648.850,00 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La solució que s’ha adoptant per tal de millorar i ampliar la captació, així com la canonada d’interconnexió, 

permeten garantir el cabal de disseny fins a la planta potabilitzadora, això es possible perquè  s’amplien els 

equips de bombeigs, s’amplia la canonada d’interconnexió i es farà un altre punt de captació, garantint 

d’aquesta manera, l’entrada d’aigua en la cambra de bombament.  

Tant mateix la solució proposada permetrà disposar de major seguretat i fiabilitat del bombament, 

especialment quant calgui fer tasques de manteniment i/o per avaries, degut a que es disposarà de dues 

cambres de bombament  totalment independents la una de l’altre. 

 

En quant a la qualitat de l’aigua, la captació proposada, permetrà escollir a quina profunditat es vol captar 

l’aigua mitjançant el joc entre dues comportes manuals. 

 

 

 

 

 

3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

3.1.- Urbanística 

Degut al tipus d’obra i que aquesta es troba en sòl no urbà, no hi ha una normativa específica urbanística 

d'aplicació, no obstant això, el projecte no estarà exempt del tràmit de la corresponent llicència municipal 

d’obres, així com de la pertinent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

3.2.- Tècnica  

El projecte s'ha redactat complint les normatives i la legislació tècnica vigent que li són d'aplicació, tant en 

l’àmbit de l’edificació com en l’àmbit de les instal·lacions, ja siguin generals o específiques.  

El Codi Tècnic de l'Edificació, tot i que no li es d’aplicació directe, s’han tingut en compte els critèris fixats 

pel DB-SUA (utilització i accessibilitat)  

 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi 

Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció 

vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  

 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LA INFRAESTRUCTRUA ACTUAL 

 

4.1.- Captació 

 

Actualment la captació està formada per tres cambres de formigó armat que en planta ocupen una 

superfície rectangular de 8,15 m de llargada per 4,48 m d'amplada, i la cota del forjat està 95 cm per sobre 

el terreny. 

Aquesta obra està delimitada per una  tanca a base d'un muret de formigó que ocupa una superfície en 

planta de 10,10 m d'amplada per 11,80 m de llargada. 

El conjunt de la captació està a uns 3 m de distància del cap del marge de la llera del riu Ter. 

La primera cambra, de 1,27 m d'amplada interior i 3,90 m de llargada, es on hi arriba el tub de Ø600 

d'entrada d'aigua. 

La segona cambra, de 2,95 m d'amplada interior i 3,90 de llargada, es on hi ha les bombes que eleven 

l'aigua fins a l'ETAP, actualment hi ha 4 bombes, tres de la casa INDAR de 190 m³/h i 1 de la casa HOMA 

de 675 m³/h. 

La profunditat d'aquestes dues cambres, respecte la cota superior de la llosa de formigó, és de 6,71 m. 
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Per últim, hi ha una tercera cambra, de 2,73 m d'amplada i 3,90 m de llargada i una profunditat menor, de 

1,87 m. En aquest cambra hi ha el col·lector on s'uneixen les 4 impulsions i les corresponents vàlvules de 

pas i maniobra. 

 

 

4.2.- Canonada d’impulsió 

 

La canonada d'impulsió es a base de tub de fosa dúctil de DN350 i transcorre paral·lel pel costat esquerra 

del camí, tal i com s'indica en els plànol. 

 

 

5.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

5.1.- Captació 

 

5.1.1.- Obres d’ampliació 
 

La captació, que actualment es un tub de Ø600 que va des del riu fins al bombament serà substituït per un 

canal de formigó enterrat que permetrà que l’aigua entri en el seu interior i portar l’aigua fins a la mateixa 

cambra de bombament, que estarà compartimentada en dues i es podrà escollir quina de les dues utilitzar. 

Una part d’aquest canal estarà totalment enterrada i la resta serà registrable des de la cota de paviment 

acabat. 

 

Aquest nou canal, en forma de L i de formigó armat, tindrà una longitud total de 11,40 m i una amplada total 

que varia des dels 3,30 m en el punt on es més ample fins a 1,60 m en el punt més estret, ocupant una 

superfície en planta de 45,73 m², per construir-lo serà necessari ampliar l’ocupació actual de la captació cap 

al nord-oest. 

La cota del fons d’aquest canal es troba a uns 36 cm per sobre l’estrat rocós (cota 430,86 m), d’aquesta 

manera garantim que la fonamentació del canal estigui ancorada a la roca, i garantim sempre la 

disponibilitat de l’aigua ja que es disposarà d’una làmina d’aigua de 1,5 m sempre i quant es mantingui el 

nivell de l’assut igual a la cota de la resclosa (cota topogràfica 432,21 m). 

 

El primer tram del canal (7,87 m) quedarà enterrada i estarà sempre inundat d’aigua, en canvi, el segon 

tram serà totalment accessible des del paviment de la pròpia captació i es podrà buidar completament 

mitjançant les comportes que s’instal·laran. En aquest tram es on s’ha previst la col·locació d’una reixa 

automàtica per la retenció i eliminació de flotants i sòlids arrossegats per l’aigua. 

 

El mur que dividirà la part inundada de la no inundada disposarà de dues finestres, ambdues de 1,10 m 

d’amplada i 0,90 m d’alçada, situades una al costat de l’altre i a diferent nivell tal i com s’indica en els 

plànols. Aquesta disposició permetrà sempre escollir l’aigua de la part superior de la làmina siguin quin sigui 

el seu nivell. 

 

La zona pavimentada es pavimentarà de nou així com la zona que s’ha previst ampliar de la captació. 

 

Tal i com s’indica en els plànols, l’obertura superior del tram de l’ampliació que no queda enterrada, es 

proteguirà tota ella mitjançant la col·locació de tapes de xapa d’acer galvanitzat o bé amb emparrillat 

metàl·lic també galvanitzat, ambdos casos haurà de ser galvanitzat en calent. 

 

 

5.1.2.- Obres de millora en la captació actual 
 

Com em dit, la ampliació de la captació es connecta a la captació actual, es doncs, evident que caldrà portr 

a terme un seguit d’actuacions per tal d’adaptar i millorar els elements de la captació actual, aquest són: 

1- Demolició de l’altell de formigó que actualment hi ha muntats els quadres elèctrics de maniobra i 

potència de les bombes INDAR, el quadre de potència i maniobra de la reixa automàtica i el quadre 

del radiocontrol. 

Tots aquests elements es preveu traslladar-los en l’altell metàl·lic, i concentrar tots els elements i 

equips elèctrics al mateix lloc. 

 

2- Construcció d’un arqueta al costat de la cambra de vàlvules per tal de col·locar-hi una vàlvula 

papallona per la canonada de DN350 existent, aquesta cambra s’hi col·locarà varies tapes de xapa 

extraïbles d’acer galvanitzat. 

 

3- Realització d’obertures en la totalitat del forjat de formigó de la cambra prèvia al bombament i de la 

cambra de vàlvules per de muntar-hi el nou col·lector i vàlvules i les bombes respectivament. Les 

dues obertures de les cambres es protegiran amb unes tapes de xapa extraïbles d’acer galvanitzat. 

 

4- Adequació de l’altell metàl·lic existent per tal de disposar d’una sala tancada, es per això, que es 

proposa canviar la coberta de xapa per una coberta de pannell sandvitx prefabricada i col·locar 

tancament de façana. 

 

 

5.1.3.- Equips 
 

En la zona d’ampliació s’hi instal·laran 5 equips.  
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- Una reixa automàtica col·locada en la zona més estreta del canal, que abocarà els residus 

arrossegats per l’aigua fins a un contenidor situat a la mateixa cota del paviment. 

- Dues comportes manuals tipus mural de 1,10 m x 0,90 m per regular i tancar l’entrada d’aigua a la 

captació. Una de les quals serà tipus vessador. 

- Dues comportes manuals tipus mural de 0,80 m x 0,80 m col·locades en el mur existent de la 

captació i que permetràn escollir en quina cambra de bombament es vol operar. 

 

Degut a que la captació i bombament actuals s’aprofiten es necessari instal·lar-hi els següents equips: 

- En l’entrada de la cambra prèvia al bombament es col·locarà una comporta per tal de eliminar 

l’entrada d’aigua pel tub de Ø600 de la captació existent. 

- En aquesta mateixa cambra s’hi instal·larà una de les bombes de la casa INDAR que actualment 

està en funcionament, juntament amb una nova bomba de la casa HOMA. 

- En la cambra de bombes actual es mantindrà la bomba HOMA instal·lada i se’n instal·larà una de 

nova de les mateixes caracteristiques i es disposarà de suficient espai per poder-hi instal·lar una 3 

bomba. 

- En conseqüència i tal i com s’indica en els plànols d’equips serà necessàri la substitució del 

col·lector de DN350 d’acer galvanitzat per un de nou també d’acer galvanitzat per tal de poder-hi 

connectar les 5 impulsions de les bombes i a la vegada estar connectats a la nova canonada de 

DN500 i de DN350. 

 

 

5.2.- Canonada d’impulsió 

 

Seguint pràcticament el mateix traçat de la canonada actual s’instal·larà una nova canonada de FOSA 

DÚCTIL de DN500 per tal de poder transportar el cabal requerit fins a l’ETAP. 

 

Aquesta canonada es col·locarà tota ella enterrada, a 1 m de profunditat com a mínim i sobre un llit de 

sorra, i la seva longitud serà de 497 m aproximadament. 

 

La canonada s’iniciarà just després de la vàlvula papallona de DN500 del nou col·lector i finalitzarà en la 

primera cambra de l’ETAP, on ara ja hi arriba la canonada de DN350. La connexió en aquesta cambra es 

farà mitjançant el passamur que actualment ja hi ha col·locat. 

 

 

5.3.- Subministrament elèctric 

 

Degut a l’increment de la potència instal·lada i de l’insuficiència de la línia elèctrica actual que subministra 

energia a la captació s’ha previst substituir la línia elèctrica existent per una de nova. 

Aquesta línia estarà formada per 7 cables de 240 mm² de secció, 6 dels quals corresponents a línies de 

potències i 1 de neutre. 

El cable serà d’alumini i es col·locarà enterrat al costat de la canonada de DN500 pràcticament en tot el 

recorregut. 

 

L’inici d’aquesta línia serà en el CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I  MESURA de l’ETAP on ara ja hi arriba 

una línia procedent dels quadres generals de BT de la planta. 

 

 

5.3.1.- Potència instal·lada 
 

Reixa automàtica 1 0,75 KW 0,75 KW 

Bombes HOMA 3 75 KW 225 KW 

Bomba INDAR 1 35 KW 35 KW 

TOTAL   260,75 KW 

 

  

6.- AFECTACIONS 

 

6.1.- Territorials 

 

El projecte no afecta a cap servei o via de comunicació, ni a cap zona d'especial protecció, PEIN o Xarxa 

Natura 2000, no obstant això, les obres de la captació i de la canonada estan a menys de 100 m de la llera 

del riu, per tant, afectades per la zona de policia. 

 

 

6.2.- Propietats privades 

 

Per a construcció de la nova canonada d’interconnexió i la col·locació de la nova línia elèctrica s’afecten a 

diverses propietats privades, es per aquest motiu que s’ha s’adjunta en l’annex D la relació de propietats 

afectades i les seves corresponents afectacions. 

 

 

6.3.- Infrastructures 

 

Per una banda, les obres d’ampliació i millora de la captació afectaran la captació actual, i en conseqüència 

el seu funcionament, es per aquest motiu que caldrà realitzar una correcte planificació i coordinació amb 
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l’empresa gestora de la instal·lació alhora de portar a terme els diferents treballs i així no afectar el 

subministrament d’aigua potable. 

 

Per altre banda, la construcció de la nova canonda d’interconnexió, afectarà a l’actual canonada de fosa 

dúctil que subministra aigua crua a l’ETAP i a la línia elèctrica enterrada.  

Tant mateix, al llarg del traçat també s’afectarà a una canonada de gas enterrada. 

 

 

7.- TOPOGRAFIA 

 

Per a la realització del projecte s'ha utilitzat la cartografia digital i els ortofotomapes facilitats per l' Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Aquesta cartografia s'ha completat mitjançant un aixecament taquimètric de detall 

de les diferents zones afectades per la actuacions que contempla el projecte. 

 

 

8.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

En l'annex C es recullen els resultats de l’estudi geotècnic que s’ha realitzat. 

 

9.- PROGRAMA D'OBRA I TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

Degut a les característiques de les obres a realitzar s’estima que la durada de l’obra sigui de 2 mesos. 

 

 

10.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

Les obres objecte del projecte reben la qualificació d’Obra Completa, en el sentit de que es poden 

incorporar al servei tal com es descriuen al projecte, sense necessitar cap mena d’elements 

complementaris. 

 

  

11.- TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia queda fixat en dotze mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres, durant 

els quals l'empresa constructora tindrà al seu càrrec la conservació de les obres. 

 

 

12.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

El contractista realitzarà els assaigs enumerats al pla de control de qualitat en funció del programa de 

control de qualitat definit en el projecte. El tècnic director de l’obra podrà en tot moment exigir la realització 

d’assaigs addicionals si ho considera oportú. 

 

 

13.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

La classificació de les empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificació de les empreses 

contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis. 

 

En aquest cas, l'empresa adjudicatària de l'obra haurà de disposar de les següents classificacions: 

 

Grup Subgrup Categoria 

E - Hidràuliques 7 - Obres hidràuliques sense qualificació específica E 

I - Instal·lacions elèctriques 6 – Xarxes de distribució D 

 

 

14.- PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

El pressupost d'execució material estimat de les obres contemplades en aquest projecte es fixa en QUATRE-

CENTS VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-UN euros amb VUITANTA-CINC cèntims d’euro  

(481.591,85 €). 

 

Pressupost d’execució material................................. ............................... 481.591,85 € 

 

          Despeses Generals 13 %................................................. .................... 62.606,94 € 

 

          Benefici industrial 6 %...................................................... ..................... 28.895,51 € 

 

          IVA 21 %.................................................................. ........................... 120.349,80 € 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.... .................................. 693.444,10 €  
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EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE, que serà la base de licitació és de SIS-CENTS 

NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE euros amb DEU cèntims d’euro 

(693.444,10 €). 

 

 

15.- REVISIÓ DE PREUS 

 

Segons el que disposa el Real Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la relació de materials bàsics 

i les formules generals de revisió de preus dels contractes d'obra de les Administracions Públiques, i si s'escau 

realitzar revisió de preus segons el capítol II de Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aquesta obra 

es revisarà segons la formula 811 (Obres d'edificació general) segons l'annex II del Real Decret 1359/2011, 

essent la formula a aplicar la següent: 

 

Kt = 0,04At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,08Ct/C0 + 0,01Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 0,03Lt/L0 + 0,08Mt/M0 + 0,04Pt/P0 + 

0,01Qt/Q0 + 0,06Rt/R0 + 0,15St/S0 + 0 ,02Tt/T0 + 0,02Ut/U0 + 0,01Vt/V0 + 0,42 

 

 On: 

  K =                  Coeficient teòric de revisió 

  A =                  Índex del cost de l’alumini 

B =                  Índex del cost dels materials bituminosos 

C =                  Índex del cost del ciment 

E =                  Índex del cost de l’energia 

F =                   Índex del cost de focus i lluminàries 

L =                   Índex del cost dels materials ceràmics 

M =                  Índex del cost de la fusta 

P =                  Índex del cost dels productes plàstics 

Q =                  Índex del cost dels productes químics 

R =                  Índex del cost d’àrids i roques 

S =                  Índex del cost dels materials siderúrgics 

T =                   Índex del cost dels materials electrònics 

U =                  Índex del cost del coure 

V =                  Índex del cost del vidre 

Subíndex t =     En el moment d’execució t 

Subíndex t =     En la data de licitació 

 

 

16.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

Document núm.: 1 - MEMÒRIA I ANNEXES 

 

 Annex A - Resum característiques principals del projecte 

 Annex B - Estudi de seguretat i salut 

 Annex C – Estudi geotècnic 

 Annex D – Expropiacions i bens afectats 

 Annex E – Justificació de preus 

  

 

Document núm.: 2 – PLÀNOLS 

 

Document núm.: 3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

Document núm.: 4 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

17.- CONCLUSIÓ 

 

El present projecte reuneix les condicions necessàries per a procedir a la corresponent tramitació 

administrativa per tal d'adjudicar les obres i posteriorment procedir a la seva correcta execució. 

 

 

 

 

 

 

Torelló,  10 de juny de 2013 

 

 

 
 
 
 Els enginyer autors del projecte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Josep Colomer Oferil     Blai Parramon Pla 
 Enginyer Industrial – 6.115     Enginyer Industrial – 15.222 
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1.- CARACTERISTIQUES GENERALS 

 

Denominació: PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP 

OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ 

FINS A LA PLANTA  

 

Titular: CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

Emplaçament de les obres: Terme municipal de les Masies de Roda (Osona - Barcelona) 

 

Conca d'actuació: Ter 

 

Tipologia de l'actuació: Captació d'aigua superficial 

 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CAPTACIÓ 

 

2.1.- Generals 

 

Superfície total ocupació en planta actual: 87,87 m² 

 

Superfície total ocupació en planta proposta ampliació: 119,18 m² 

(no s’inclou el canal enterrat d’entrada d’aigua) 

 

 

2.2.- Cabal de disseny 

 

Consum teòric mig: 33.000 m³/d 

 

Període de funcionament: 16 h 

 

Cabal horari teòric: 2062,50 m³/h 

 

 

2.3.- Capacitats 

 

Reixa automàtica: 2.116 m³/h 

 

Bombeig proposat (3 + 1): 1.400 m³/h  

(la cambra de bombes disposa de suficient espai per la col·locació d’una altre bomba) 

 

 

2.4.- Potència instal·lada  

 

3 bombes x 75 KW = 225 KW 

 

1 bomba x 33 KW = 33 KW 

 

TOTAL: 258 KW 

 

 

2.5.- Concessió 

 

Actual d’AIGÜES D’OSONA (A-0000756): 69,5 l/s 

Sol·licitada per AIGÜES D’OSONA: 270 l/s 

 

Actual AJUNTAMENT DE MANLLEU: 122 l/s 

 

Definitiva: 392 l/s 

 

 

3.-  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CANONADA D'IMPULSIÓ 

 

3.1.- Generals 

 

Canonada existent: FOSA DÚCTIL DN350 

 

Canonada instal·lada: FOSA DÚCTIL DN500 

 

Longitud total: 497 m 

  

 

4.- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

 

Línia: 6 x 240 mm² + 1 x 240 mm² (neutre) 

 

Tipus conductor: Alumini 0,6/1 KV col·locat interior tub corrugat 
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5.- CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................................... 481.591,85 € 

 

PRESSPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (s/iva) ................................................................. 573.094,30 € 

 

PRESSPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (a/iva) ................................................................ 693.444,10 € 
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1.- OBJECTE D´AQUEST ESTUDI 
 

En aplicació del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, es desenvolupa el present Estudi de Seguretat i Salut, que 

analitza i desenvolupa la problemàtica específica pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors en els 

treballs que es realitzaran en l'obra d'ampliació de la captació d'aigua de l' ETAP OSONA SUD i de la 

instal·lació d'una nova canonada d'impulsió des de la captació fins a la planta en la resclosa de Malars en el 

terme municipal de Manlleu. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i/o instal·ladora per portar a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, facilitant el seu desenvolupament, sota el 

control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre mitjançant el qual 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el treball en projectes de 

construcció i d’instal·lacions. 

 

Les empreses que executin l’obra, en funció d’aquest estudi, hauran d’adequar la seva activitat als riscos 

aquí indicats i a tots aquells que, en funció de les particularitats de l’obra, s’hagin d’eliminar o minimitzar. 

 

Aquestes empreses hauran de sotmetre el seu Pla a l’aprovació del coordinador de seguretat en la fase 

d’execució o bé a la direcció facultativa. 

 

 

2.- NORMATIVA APLICADA 

 

Reial Decret 1627/97 sobre condicions de seguretat en obres en construcció. 

Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

Reial Decret 39/97 que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Reial Decret 485/97 sobre senyalització de seguretat al lloc de treball. 

Reial Decret 486/97 sobre seguretat i salut als llocs de treball. 

Reial Decret 487/97 sobre manipulació manual de càrregues. 

Reial Decret 773/97 sobre la utilització d’elements de protecció individual. 

Reial Decret 1215/97 sobre la utilització segura d’equips de treball. 

Decret 2413/73 que desenvolupa el reglament de Baixa Tensió. 

Reial Decret 668/80 que desenvolupa el reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

Reial Decret 3275/82 que desenvolupa el reglament sobre estacions transformadores. 

Reial Decret 1316/89 sobre protecció dels treballadors enfront el soroll. 

Ordre del 23/5/77 que desenvolupa el reglament d’aparells elevadors a les obres. 

Ordre del 31/8/97. Instrucció T. C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

 

 

3.- DADES DE L´OBRA 
 

 

3.1.- Tipus d’obra 
  

Ampliació de la captació d'aigua de l’ETAP OSONA SUD i de la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió 

des de la captació fins a la planta del Consell Comarcal d' Osona. 

 

El projecte contempla la definició i valoració del següent apartats: 

 

- Preparació d’accessos. 

 

- Canonada provisional per no deixar sense aportació de cabal el bombament existent. 

 

- Obra de captació al riu Ter. 

 

- Canonada de connexió entre la captació i l’estació de bombament existent. 

 

- Restauració de l’entorn afectat per les obres. 

 

 

3.2.- Situació 
 

La captació actual es troba en el terme municipal de Manlleu concretament a la resclosa de Malars com 

s'indica en els plànols. 

 

 

3.3.- Promotor 

Aquest projecte es promogut per el Consell Comarcal d'Osona, amb NIF: P5800015I  i amb domicili social al 
carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a planta de Vic (08500). 

 

Essent la persona responsable del projecte: Sr. Miquel Codina 
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3.4.- Autor del Projecte  

 

El projecte ha estat redactat per els enginyers industrials: 

 

• JOSEP COLOMER OFERIL amb número de col·legiat 6.115, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

• BLAI PARRAMON PLA amb número de col·legiat 15.222, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

 

3.5.- Autor de l´Estudi de Seguretat i Salut 

 

L’estudi de seguretat i salut  ha estat redactat per els enginyers industrials: 

 

• JOSEP COLOMER OFERIL amb número de col·legiat 6.115, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

• BLAI PARRAMON PLA amb número de col·legiat 15.222, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

 

3.6.- Termini d’execució i mà d’obra 

 

Es considera que la durada de l’obra serà de 2 mesos. Es preveu un nombre de 6 persones a l’obra en un 

moment màxim de feina. 

 

 

3.7.- Pressupost d’execució material del projecte 

 

El pressupost d’execució material estimat del projecte executiu d´ampliació de la captació d'aigua de l'ETAP 

OSONA SUD i per la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió des de la captació fins a la planta,  al terme 

municipal de Les Masies de Roda, és de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-UN 

euros amb VUITANTA-CINC cèntims d’euro  (481.591,85 €). 

 

 

 

 

 

3.8.- Pressupost de l’estudi de seguretat i salut 

 

El pressupost de l’estudi de seguretat i salut del projecte executiu d´ampliació de la captació d'aigua de 

l'ETAP OSONA SUD i per la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió des de la captació fins a la planta,  

al terme municipal de Les Masies de Roda, es de QUATRE MIL CENT CINAQUANTA-NOU euros amb 

SETANTA-SIS cèntims d’euro (4.159,76 €). 

 

 

4.- CARACTERÍSTIQUES DE L´OBRA  

 

4.1.- Captació 

 

4.1.1.- Obres d’ampliació 
 

La captació, que actualment es un tub de Ø600 que va des del riu fins al bombament serà substituït per un 

canal de formigó enterrat que permetrà que l’aigua entri en el seu interior i portar l’aigua fins a la mateixa 

cambra de bombament, que estarà compartimentada en dues i es podrà escollir quina de les dues utilitzar. 

Una part d’aquest canal estarà totalment enterrada i la resta serà registrable des de la cota de paviment 

acabat. 

 

Aquest nou canal, en forma de L i de formigó armat, tindrà una longitud total de 11,40 m i una amplada total 

que varia des dels 3,30 m en el punt on es més ample fins a 1,60 m en el punt més estret, ocupant una 

superfície en planta de 45,73 m², per construir-lo serà necessari ampliar l’ocupació actual de la captació cap 

al nord-oest. 

La cota del fons d’aquest canal es troba a uns 36 cm per sobre l’estrat rocós (cota 430,86 m), d’aquesta 

manera garantim que la fonamentació del canal estigui ancorada a la roca, i garantim sempre la 

disponibilitat de l’aigua ja que es disposarà d’una làmina d’aigua de 1,5 m sempre i quant es mantingui el 

nivell de l’assut igual a la cota de la resclosa (cota topogràfica 432,21 m). 

 

El primer tram del canal (7,87 m) quedarà enterrada i estarà sempre inundat d’aigua, en canvi, el segon 

tram serà totalment accessible des del paviment de la pròpia captació i es podrà buidar completament 

mitjançant les comportes que s’instal·laran. En aquest tram es on s’ha previst la col·locació d’una reixa 

automàtica per la retenció i eliminació de flotants i sòlids arrossegats per l’aigua. 

 

El mur que dividirà la part inundada de la no inundada disposarà de dues finestres, ambdues de 1,10 m 

d’amplada i 0,90 m d’alçada, situades una al costat de l’altre i a diferent nivell tal i com s’indica en els 

plànols. Aquesta disposició permetrà sempre escollir l’aigua de la part superior de la làmina siguin quin sigui 

el seu nivell. 
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La zona pavimentada es pavimentarà de nou així com la zona que s’ha previst ampliar de la captació. 

 

Tal i com s’indica en els plànols, l’obertura superior del tram de l’ampliació que no queda enterrada, es 

proteguirà tota ella mitjançant la col·locació de tapes de xapa d’acer galvanitzat o bé amb emparrillat 

metàl·lic també galvanitzat, ambdos casos haurà de ser galvanitzat en calent. 

 

 

4.1.2.- Obres de millora en la captació actual 
 

Com em dit, la ampliació de la captació es connecta a la captació actual, es doncs, evident que caldrà portr 

a terme un seguit d’actuacions per tal d’adaptar i millorar els elements de la captació actual, aquest són: 

1- Demolició de l’altell de formigó que actualment hi ha muntats els quadres elèctrics de maniobra i 

potència de les bombes INDAR, el quadre de potència i maniobra de la reixa automàtica i el quadre 

del radiocontrol. 

Tots aquests elements es preveu traslladar-los en l’altell metàl·lic, i concentrar tots els elements i 

equips elèctrics al mateix lloc. 

 

2- Construcció d’un arqueta al costat de la cambra de vàlvules per tal de col·locar-hi una vàlvula 

papallona per la canonada de DN350 existent, aquesta cambra s’hi col·locarà varies tapes de xapa 

extraïbles d’acer galvanitzat. 

 

3- Realització d’obertures en la totalitat del forjat de formigó de la cambra prèvia al bombament i de la 

cambra de vàlvules per de muntar-hi el nou col·lector i vàlvules i les bombes respectivament. Les 

dues obertures de les cambres es protegiran amb unes tapes de xapa extraïbles d’acer galvanitzat. 

 

4- Adequació de l’altell metàl·lic existent per tal de disposar d’una sala tancada, es per això, que es 

proposa canviar la coberta de xapa per una coberta de pannell sandvitx prefabricada i col·locar 

tancament de façana. 

 

 

4.1.3.- Equips 
 

En la zona d’ampliació s’hi instal·laran 5 equips.  

- Una reixa automàtica col·locada en la zona més estreta del canal, que abocarà els residus 

arrossegats per l’aigua fins a un contenidor situat a la mateixa cota del paviment. 

- Dues comportes manuals tipus mural de 1,10 m x 0,90 m per regular i tancar l’entrada d’aigua a la 

captació. Una de les quals serà tipus vessador. 

- Dues comportes manuals tipus mural de 0,80 m x 0,80 m col·locades en el mur existent de la 

captació i que permetràn escollir en quina cambra de bombament es vol operar. 

Degut a que la captació i bombament actuals s’aprofiten es necessari instal·lar-hi els següents equips: 

- En l’entrada de la cambra prèvia al bombament es col·locarà una comporta per tal de eliminar 

l’entrada d’aigua pel tub de Ø600 de la captació existent. 

- En aquesta mateixa cambra s’hi instal·larà una de les bombes de la casa INDAR que actualment 

està en funcionament, juntament amb una nova bomba de la casa HOMA. 

- En la cambra de bombes actual es mantindrà la bomba HOMA instal·lada i se’n instal·larà una de 

nova de les mateixes caracteristiques i es disposarà de suficient espai per poder-hi instal·lar una 3 

bomba. 

- En conseqüència i tal i com s’indica en els plànols d’equips serà necessàri la substitució del 

col·lector de DN350 d’acer galvanitzat per un de nou també d’acer galvanitzat per tal de poder-hi 

connectar les 5 impulsions de les bombes i a la vegada estar connectats a la nova canonada de 

DN500 i de DN350. 

 

 

4.2.- Canonada d’impulsió 

 

Seguint pràcticament el mateix traçat de la canonada actual s’instal·larà una nova canonada de FOSA 

DÚCTIL de DN500 per tal de poder transportar el cabal requerit fins a l’ETAP. 

 

Aquesta canonada es col·locarà tota ella enterrada, a 1 m de profunditat com a mínim i sobre un llit de 

sorra, i la seva longitud serà de 497 m aproximadament. 

 

La canonada s’iniciarà just després de la vàlvula papallona de DN500 del nou col·lector i finalitzarà en la 

primera cambra de l’ETAP, on ara ja hi arriba la canonada de DN350. La connexió en aquesta cambra es 

farà mitjançant el passamur que actualment ja hi ha col·locat. 

 

 

4.3.- Subministrament elèctric 

 

Degut a l’increment de la potència instal·lada i de l’insuficiència de la línia elèctrica actual que subministra 

energia a la captació s’ha previst substituir la línia elèctrica existent per una de nova. 

Aquesta línia estarà formada per 7 cables de 240 mm² de secció, 6 dels quals corresponents a línies de 

potències i 1 de neutre. 

El cable serà d’alumini i es col·locarà enterrat al costat de la canonada de DN500 pràcticament en tot el 

recorregut. 

 

L’inici d’aquesta línia serà en el CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I  MESURA de l’ETAP on ara ja hi arriba 

una línia procedent dels quadres generals de BT de la planta. 
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4.4.- Descripció dels processos i programació 
 

Aquest processos s’estudien al punt 5. 

 

• Demolició manual. 

 

• Moviment de terres. 

Desmunts 

Terraplens 

Excavació de rases i pous 

 

• Murs de Contenció 

 

• Fonaments 

Sabates 

 

• Estructura 

Formigó armat in situ 

 

• Sanejament i drenatges 

 

• Xarxes d'abastiment i distribució  

Xarxa subterrània d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions 

Xarxa d'abastiment d'aigua 

 

• Elements auxiliars 

 

• Elements de protecció col·lectiva 

 

 

5.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES PROTECCIONS TÈCNIQUES I 
MESURES PREVENTIVES ESTABLERTES, SEGONS ELS MÈTODES I SISTEMES D'EXECUCIÓ 
PREVISTOS EN EL PROJECTE  
 

 

5.1.- Demolició manual 
 

INTRODUCCIÓ 

Definició: 

La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines 

manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 

 

L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de 

transport (pala carregadora, dúmper, etc.). 

Descripció: 

La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 

Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, 

subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 

Enderroc de la coberta. 

Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 

Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 

 

S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat inferior. 

Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport 

horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 

 

L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferentes plantes 

fins a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 

En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa 

amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor. 

 

El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 

mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques). 

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 

següents: 

Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 

Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 

operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 

Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, 

etc. 
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Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, 

baranes, etc. 

Eines manuals, martell picador i el bufador. 

Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines 

elèctriques.  

Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 

Instal·lació d'aire comprimit. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d'octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

13.-Sobreesforços. 

15.-Contactes tèrmics. 

16.-Contactes elèctrics. 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

19.-Exposició a radiacions. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

22.-Causats per éssers vius. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 

(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en 

màquines. 

(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 

(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 

(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de 

demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres 

dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 

S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 

S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir. 

S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la 

realització dels treballs. 

S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics.  



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 7 

S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a 

l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària 

elèctrica (muntacàrregues). 

Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la projecció 

d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la 

vorera s'haurà de construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants. 

Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius 

contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 

aquestes progressen. 

És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran 

mesures profilàctiques. 

Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de 

seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al 

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que 

s'abatin o bolquin. 

Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 

En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs 

perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  

afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 

En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà cinturons 

anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 

convenientment ancorats en ambdós extrems. 

Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior a 

6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels 

treballadors. 

Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida 

per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que 

s'estigui demolint. 

Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 

En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 

Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 

En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, amb 

la finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 

L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de 

suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el 

descens d’una manera lenta. 

En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 

Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 

S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres 

sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 

No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre 

aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 

En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser 

afectades per aquesta. 

Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, 

tancant completament l’esmentada zona. 

Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 

Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de 

treball. 

En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro. 

En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 

En cas de generació de pols es regaran les runa. 

En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 

En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres 

de protecció contra impactes mecànics. 

El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui 

possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions 

oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les 

lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 

S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS: 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
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Camions i dúmpers de gran tonatge 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Carregadora 

Motobolquet 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i 

sòcol. 

L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 

cm d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim 

de la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 

perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge 

òptim de les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal manera 

que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d'ample. 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal d'advertència de matèries explosives. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de prohibit fumar. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 

Cascos. 

Guants de cuiro. 

Botes de seguretat. 

Cinturó anticaiguda de seguretat. 

Ulleres panoràmiques (contra la pols). 

Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

Cascos. 
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Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 

Guants de cuiro. 

Davantal de cuiro. 

Maneguins de cuiro. 

Granota de treball. 

Botes de cuiro amb polaines. 

Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

Cascos. 

Guants de cuiro. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 

Cascos. 

Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 

Cascos. 

Guants de cuiro. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.2.-  Moviments de terres 
 

INTRODUCCIÓ 

Definició 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de 

terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 

compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

Diferents tipus de moviment de terres 

Neteja i esbrossament. 

Desmunts. 

Terraplens. 

Excavació de rases i pous. 

Observacions generals 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 

per a això s’haurà de: 

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  

amb els seus recursos humans i tècnics. 

Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 

Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran 

les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones 

d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, 

maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 

Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió 

d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

  

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 

d'accidents possibles. 

 

S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 

Donada l'especificat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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5.2.1.- Neteja i esbrossament 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

Definició 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar 

la capa vegetal. 

Descripció 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 

terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs 

les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no 

edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària de buldòzers. 

operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la 

neteja. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en 

maquinària de moviment de terres, és a dir: 

buldòzers. 

carregadores (pala mecànica). 

mototraílla o excavadores. 

camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el buldòzer o amb la carregadora (pala mecànica) creant 

les vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de 

la maquinària. 

Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal 

mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 

 

RELACIÓ DE RISCOS 

 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

22.-Causats per éssers vius.  

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 
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28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 

protecció. 

(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per la retirada de 

la capa vegetal que els sostenia. 

(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i moto serres. 

(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 

(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària 

de moviment de terres. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

d’oficines. 

S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària 

de moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que es calgués. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 

 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  

amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 

 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 

desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 

serveis. 

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 

es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al 

terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talussos i paraments verticals que puguin existir a la zona a 

urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans 

mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (buldòzers, carregadores, 

etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de 

l’enderrocament d'arbres. 

Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, 

hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i 

antiimpacte. 

Si existeixen talussos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les 

operacions de desbrossament o posteriors.  

Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona 

una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 

anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del 

pendent de les rampes. 

A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran 

tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, 

es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

El trànsit de camions, dúmpers,  moto bolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 

(encarregat, capatàs). 
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S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos o desnivells 

pronunciats. 

S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 

En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant 

els treballs de neteja i desbrossament. 

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 

que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del 

temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 

considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat 

d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha 

de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests 

cobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 

possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Excavadora amb cullera bivalva 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal de prohibit el pas de vianants. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d'alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

5.2.2.- Desmunts  
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

Definició 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  

 

Descripció 

Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de 

terres. 

S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que 

no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de 

contenció necessari. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 

terres, és a dir: 

excavadores. 

retrocargadoras. 

carregadores. 

camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 

mototraillas. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny: 

Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la 

maquinària. 

Desviació de serveis afectats. 

Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 

Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

 

RELACIÓ DE RISCOS 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.Contactes elèctrics. 
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20.-Explosions. 

21-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics 

 

OBSERVACIONS  

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 

(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

d’oficines. 

Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 

moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés 

i,complementàriament, als talls que es calgués. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 

especificacions anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran 

de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de 

mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 

 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 

moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 

telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 

especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 

havent-se de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 

característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 

serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a en l'apartat de “procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 

que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin 

esquerdes, es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen. 

Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament 

de les edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.). 

Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa 

inestabilitat en tots els talussos. 

Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona, 

una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 

anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit  amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals indicatius 

del pendent de les rampes. 

En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 

convenientment lligada. 
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En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia elèctrica 

aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram. 

El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 

 (encarregat, capatàs). 

S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talussos. 

En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talussos s’haurà de tenir especial cura en 

mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 

d'aigua i impermeables. 

En cas de l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la 

normativa de seguretat específica d'explosius. 

Serveis existents 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 

que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents als 

treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de 

seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 

d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 

temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

troben a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 

elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la 

víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia 

en el terreny. 
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A mesura que els treballs es vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 

condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 

autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 

realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm 

manualment amb la pala. 

Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser 

malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que 

impedeixin l'acostament. 

Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de 

seguretat: 

- descàrrec elèctric de la línia 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- comprovació d'absència de tensió. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) 

mitjançant recobriment o limitació de distància. 

En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les 

següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en 

verificar   l'excavació. 

- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 

subministradora. 

La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es 

tracta de línies aèries. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 

direcció i profunditat. 

En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en 

servei. 

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  

s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 

convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi. 

És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix 

l'autorització de la companyia subministradora. 

No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues 

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Excavadora amb cullera bivalva 

Retrocarregadora 

   

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

 Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 
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Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d'alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.2.3.- Terraplens  
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 
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Definició 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

 

Descripció 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del 

terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per 

al sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el 

seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial 

necessari per a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 

operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 

terres, és a dir: 

retrocarregadores. 

carregadores. 

camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 

piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

Replantejat el terreny. 

Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la 

maquinària. 

Desviant els serveis afectats. 

 

El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament 

de la subbase del paviment. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  

 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

oficines. 

Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 

moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 

especificacions anteriors. 

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  

amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació 

necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 

desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 

serveis. 

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 

es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del 

pendent de les rampes. 

En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 

Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 

convenientment lligada. 

El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 

En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la 

zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar 

l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.  

És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talussos. 

En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talussos ha de tindre's la precaució de mantenir 

com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 

d'aigua i impermeables. 

En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies 

aèries elèctriques o de telecomunicacions). 

 

Serveis existents 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 

considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
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En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on 

circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 

Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Excavadora amb cullera bivalva 

Motobolquet 

Mototraílla 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.2.4.- Excavació de rases i pous : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

 

Definició 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 

profunda i de petita secció la denominarem pou. 

 

Descripció 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 

L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 

aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
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En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 

En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 

les característiques del terreny. 

 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

Operaris per a l'excavació manual. 

Operaris per als treballs d'estintolament. 

Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària 

de moviment de terres, és a dir: 

excavadores. 

retrocargadora. 

carregadora. 

camions, dúmpers o motobolquets per al transport. 

 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

Desviant els serveis afectats. 

Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 

 

 

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 

El desestibat es realitza en el sentit invers. 

 

RELACIÓ DE RISCOS 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS  

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 

(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 24

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 

anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran 

de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 

durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 

funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 

moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 

telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 

especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 

havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 

característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 

serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 

que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

 

PROCÉS 

Rases 

El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb 

la corresponent experiència. 

No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat 

igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà 

un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas 

que es produís alguna emergència. 

S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 

Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors 

quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 

Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 

d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, 

no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent 

de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i per 

franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny 

sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el 

terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de 

la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear 

els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, 

formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 

prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 

suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales 

necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 

mínim. 

L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a 

distància no menor de 2 m. de la vorera del tall 

Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 

corresponents. 

No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 

protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el 

nivell superficial del terreny. 

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 

l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que 

es puguin accidentar. 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 
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En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 

L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o 

botes de goma en presència de fangs. 

En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada 

anteriorment, incorporada a una bastida. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el 

fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 

disposicions establertes a la nostra legislació. 

Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida 

evacuació dels treballadors. 

Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 

A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    

S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 

Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 

Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i 

els voltants del pou. 

Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 

Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 

- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un 

pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 

- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des 

de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de 

caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest 

es trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera 

que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  

enganxar i desenganxar el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un 

plint de protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 

- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la seva 

capacitat. 

- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 

- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap 

al lloc de treball. 

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 

d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una 

tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de 

vianants a 1 metre. 

En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la 

nit, mitjançant punts de llum destellants. 

L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o 

botes de goma en presència de llots. 

En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-

los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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Serveis existents 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 

que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 

En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

Línies elèctriques subterrànies  

S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia 

en el terreny. 

A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions 

de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 

autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 

realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà 

manualment amb la pala. 

Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 

ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que 

impedeixin l'acostament. 

Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 

compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) 

mitjançant recobriment o limitació de distància. 
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- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 

- Comprovació d'absència de tensió. 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- descàrrec elèctric de la línia 

En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  molt de compte. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 

l'excavació. 

- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 

subministradora. 

La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 

tracta de línies aèries. 

 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 

direcció i profunditat. 

En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en 

servei. 

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  

apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 

convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 

És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 

No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Excavadora amb cullera bivalva 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balises  llampegants  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 
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Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.3.- Murs de contenció 
 

INTRODUCCIÓ 

 

Definició 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplè o desmunt, suportant o 

anul·lant les espentes horitzontal. 

 

Tipus de contenció 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:   

talussos. (vegeu capítol moviment de terres) 

Artificials:   

murs de contenció : 

de formigó. 

de maçoneria. 

de fabrica de rajola. 

 

murs de terra armada. 

murs prefabricats de formigó. 

murs ancorats. 
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murs garbella. 

murs pantalla. 

pantalles de formigó. 

pantalles d'impermeabilització. 

 
palplanxa 

fusta. 

formigó armat. 

acer. 

 

estructures flexibles diverses 

pilotes tangents. 

pilotes independents. 

micropilots. 

plafons prefabricats. 

 

Observacions generals 

L'activitat de contenció, al cas de talussos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle respecte al pla 

horitzontal de la qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, per a així anul·lar els esforços 

horitzontals que genera el desmunt o la terraplenada. 

En el cas de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior fins a la rasant 

superior per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un procés de terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 

la fonamentació superficial. 

el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació de blocs de pedra, de manera que les seves dimensions 

permetin contenir les terres al seu extradós, anul·lant les espentes horitzontals. 

El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i posterior farcit i 

compactació de les terres a capes. 

Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i s’ha 

d’organitzar el tall convenientment. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 

com, també, les connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 

 

RELACIÓ DE RISCOS 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà modifica  en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines.                     

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS  

(3)    Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(6)    Risc específic amb encofrats de fusta. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 30

(8)    Risc  causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 

(18)  Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 

(28)  Risc causat per vibracions del dúmper. 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 

El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà adequadament. 

L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins 

de circulació de la maquinària. 

En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivell,l es col·locaran baranes de 

seguretat. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 

L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves 

maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 

L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 

Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 

transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees de treball. 

El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega haurà d'estar 

convenientment eslingada i proveïda als seus ganxos de pestells de seguretat. Per evitar balancejos,la 

càrrega ha d'anar guiada mitjançant una sirga. 

Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, 

granota de treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 

L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, 

arriostrat mitjançant jabalcones per a evitar la seva bolcada. 

El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, convenientment eslingat. 

L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de l'encofrat. 

Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada  al 

motlle. 

L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i 

botes de seguretat de cuiro. 

En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir la 

precaució d'usar els acompanyadors per a tallar petites peces. 

Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà a tota la seva 

llargària del mateix, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu 

perímetre la corresponent barana de seguretat. 

L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 

O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de seguretat, des de la rasant 

superior de les terres sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 

En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, s’ha de realitzar 

auxiliats per escales o bastides. 

L'operari que guií l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota de treball 

i botes de goma de canya alta. 

L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 

L'encarregat vetllarà  a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat  causat per  la  pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 

conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la canonada després del 

formigonat, perquè la pressió de sortida del formigó pot ser causa d'accident. 

Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp d'ariet. 

El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el 

subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de canya alta. 

El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuiro. 

S'eslingaran els motlles a desencofrar per  evitar la seva caiguda mentre l'operari els desencofra mitjançant 

falques o altres eines. 

És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i s’ha d’assegurar que els 

motlles estiguin totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 

Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 

Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest 

últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 

 

Serveis existents 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a continuació. 
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Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. 

Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així 

com la conducta a seguir en cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriment aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment  el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers a 

què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 

- En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones 

que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar 

actes imprudents. 

Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la 

línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers 

auxilis a la víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Escales de mà 

Retroexcavadora 

 

Es complirà cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació 

en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L'altura de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix 

i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
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Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de càrrega suspesa 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 

Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua) 

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat de cuiro. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 

Treballs amb encofrats (encofradors)  

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat de cuiro. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

 

Treballs amb armadures (operaris)  

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat de cuiro. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Granota de treball. 

Davantal. 

Cinturó portaeines. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas  si escau. 

 

Treballs  de formigonat  i vibrat 

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat de goma de canya alta. 

Guants de neoprè. 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 
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5.4.- Fonaments 
 

Definició 

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 

funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

  

Tipus de fonamentació 

 Es classifiquen en dues famílies: 

fonaments superficials. 

fonaments profunds. 

  

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen 

corregudes. 

lloses. 

bigues flotants. 

sabates 

 

En els fonaments profunds considerem 

els pilots realitzats in situ. 

els pilots prefabricats. 

  

 Observacions generals 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 

formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal 

de tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

- Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la 

construcció de la fonamentació. 

- Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els 

camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària 

per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions 

d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 

mínims riscos d’accidents possibles. 

  

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 

En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       

 

 

5.4.1.- Sabates : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

 

Definició 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres 

homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 

     

Descripció 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, 

poden ser aïllades o  esbiaixades. 

Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, 

i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les 

característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 

  

Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

operaris per realitzar l’excavació manual. 

conductors de la maquinària d’excavació. 

ferrallistes. 

encofradors. 

conductors de formigonera. 

operaris per al  bombeig del formigó. 

gruistes. 

  

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 

Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de 

petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i 

maquinària, etc. 

Eines manuals. 

Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 

Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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 RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 

seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació 

 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació del  Risc  

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.- Atrapaments per o entre objectes.                  ALTA GREU ELEVAT 

16.- Contactes elèctrics.                                          BAIXA MOLT GREU MEDI 

18.- Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 

 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de 

formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 

  (28)Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 

Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 

• Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 

• S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes 

de cimentació. 

• En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 

• Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   

 

PROCÉS  

El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com 

de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 

a la mesura del possible. 

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de 

les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 

S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de 

treball. 

Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 

En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i 

vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva 

corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció 

es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, 

donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 

En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 

convenientment ancorades. 

Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de 

manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i 

Senyalització, d’aquesta fitxa). 

S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 

aigües. 

Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb 

sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 

guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 

portaeines. 
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Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 

L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, 

granota de treball, i cinturó antivibratori. 

   

ELEMENTS AUXILIARS 

   

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Armadura 

Grúes i aparells elevadors 

     

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I  SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 

Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de protecció obligatòria del cap.  

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 

 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 

 

Treball amb armadures (operaris)  : 

 Cascos. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
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 Granota de treball. 

 Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 

Treball de formigonat : 

 Cascos. 

 Botes de seguretat de canya alta. 

 Guants de neoprè. 

 Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 

treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

  
 

5.5.- Estructura 

 

Definició 

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

  

Tipus d´estructura 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

 

Estructures de formigó armat in situ :  

de forjats reticulars.  

de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 

de lloses. 

 

Estructures metàl·liques:   

amb xarxes espaials.  

amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

 

Estructures de fusta:   

 

Estructures de fàbrica:   

 

 

Observacions generals 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 

componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 

Verticals: pilars o murs de càrrega. 

Horitzontals: forjats. 

Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

   

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 

corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 

A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  

  

 A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 - Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 

seguretat. 

 - Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 

apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

  

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 

considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones 

d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  

 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 

estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 

Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 

 

S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 

                      

 

5.5.1.- Formigó armat in situ: 

 

 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

 

Definició 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 

resistent i  de suport de l’edifici. 
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Descripció 

Construcció de pilars 

Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a 

les esperes convenientment. 

Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos 

costats del pilar. 

Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 

S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de 

recolzar sobre una plataforma de formigonat. 

A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 

Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 

 Construcció del forjat 

Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 

Col·locació de puntals, sotaponts. 

Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  

Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 

Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 

Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  

Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 

palatinant. 

  

Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

encofradors. 

ferrallistes. 

operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

conductors de formigonera. 

operaris per al bombeig del formigó. 

operadors de grua. 

  

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 

l’estructura : 

Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel 

transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres 

elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

Eines manuals. 

Instal·lació elèctrica provisional.  

Instal·lació d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos                                                       Probabilitat  Gravetat  Avaluació del  Risc  

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                     MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives      

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  

  (8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 

  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 

 

NORMA DE SEGURETAT 
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POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 

bastida tubular. 

Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 

troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   

S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  

construcció de l’estructura : 

 

a- Planta en construcció del forjat 

Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  xarxes 

subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les 

característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució  

prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la 

mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així 

mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils 

entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està 

construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest  motiu, en la fase de formigonada 

d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les 

precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en 

esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per 

adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes 

verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present 

que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint. 

En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

 

b- A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de 

caiguda al buit. 

 

c- Altres plantes  fins al tancament 

En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a 

la seva clausura (impediment físic de l’accés). 

A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 

perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 

subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants 

es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim l’anterior 

protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una 

forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a 

cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius. 

Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 

demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita 

xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar 

muntants tipus guardacossos. 

També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i 

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per 

malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 

guardacòs en forma de muntant. 

 

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 

situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 

plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir 

les següents condicions bàsiques: 

1.- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 

2.- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 

bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre 

forjats. 

3.- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 

entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

 

d- Protecció de buits horitzontals 

S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en 

ordre de preferència: 

Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució 

del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran 

cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 

convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la 

barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant. 

Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat 

al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per 

guardacossos a  cada 2,5 m. 

 

MURS DE FORMIGÓ ARMAT 
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En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a 

punta del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  

el seu perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 

- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin 

les zones de treball. 

- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a 

bastides tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 

- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la 

il·luminació de la zona de treball i  el seu accés. 

Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari 

utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de 

l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que 

s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent. 

Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a 

l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 

Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 

operari. 

En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present   

emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 

En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca 

s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 

L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 

L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

 

Altres consideracions 

En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 

En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 

exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 

El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 

realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 

braços. 

Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs 

a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 

L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants 

de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre 

una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 

Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 

tubular. 

El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les instruccions 

del Reglament de Baixa Tensió. 

El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuir. 

És prohibit de desencofrar amb la grua. 

Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 

El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, 

en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius 

magnetotèrmics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Dúmpers de petita cilindrada 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Armadura 

Grúes i aparells elevadors 

Passarel·les 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

  

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de 

la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït 

per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 

estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que 

es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 

les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com 

a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la 

mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, 

així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima 

entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 

100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida 

de 12 mm. com a mínim. 

Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La 

xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, 

i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 

xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 

20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la 

barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, 

de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 

màxim. 

Bastides.  

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d'ample.  

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  

aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
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Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

  

Treballs  amb encofrats(encofradors): 

Cascos  de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Guants de lona i cuir(tipus americà). 

Granota de treball. 

 

Treballs  amb armadures(armadors): 

Cascos  de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Guants de lona i cuir(tipus americà). 

Granota de treball. 

  

Treballs de formigonat i vibrat:    

Cascos  de seguretat. 

Botes de seguretat de goma de canya alta. 

Guants de neoprè. 

Granota de treball.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 

dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 

 

 

5.6.- Sanejament i drenatges 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

 

Definició 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  

depuradora. 

 

Descripció 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 

l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors 

secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 

finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

 
Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 

Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les 

pluvials o de reg. 

 

En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües 

residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà 

imprescindible considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

conductors de grues. 

obrers. 

personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de 

formigó, serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell 

pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 

verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lació provisional d'aigua. 

Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS 
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Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de 

rases i pous . 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a 

diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions.  

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran 

botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 

maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 

de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 

Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre 

material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres 

d'aquestes. 

L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per 

a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
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- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 

- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran 

de deixar  a terra. 

S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar sobre  el terra i s’haurà de 

tornar a  lligar  correctament. 

Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això 

i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada 

i a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació. 

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de 

procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 

S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 

Els treballs de hissat, desplaçament i dessoldatge o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 

15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 

superior a 50 metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 

Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 

Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat 

i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 

de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les 

rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les 

proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les 

tasques. 

 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja 

Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a 

l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència 

d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 

equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball 

previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en 

planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del 

seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de 

realitzar treballs. 

Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la 

desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a 

pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i 

porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit 

reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes 

llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de 

seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada 

de filtre mecànic. 

Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la 

galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter 

d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es 

desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 
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El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb 

caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, 

reparació o condicionament. 

Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues 

tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 

reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no 

previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre 

els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 

degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per 

mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en 

cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de 

descans d'igualment 60 min. 

El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que 

s’han d'adoptar a cada cas. 

A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, 

així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una 

posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la 

zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a 

l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar 

equipat amb armilles reflectores. 

En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un 

exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es 

poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a 

l'adopció de les adequades mesures preventives. 

En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de 

l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
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Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció de les vies respiratòries. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Guants de neoprè (treballs d'obra) 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Impermeable. 

Si escau, mascaretes antigas. 

 

Treballs  de formigonat : 

Cascos de seguretat. 

Botes de seguretat de goma de canya alta. 

Guants de neoprè. 

Granota de treball. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.7.- Xarxes d'abastiment i distribució 
 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 

proporcionar un servei urbà. 

 

 Tipus de  xarxes: 
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•••• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 

Subterrànies. 

Aèries. 

•••• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

 

Observacions generals: 

Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

Desviació de serveis afectats. 

Execució de l'excavació de rases. 

Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 

bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 

(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 

travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 

piconadores de corró o pneumàtica, etc. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals 

de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i 

benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 

 

 

5.7.1.- Xarxa subterrània d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general 

de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 

  

Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 

elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 

Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 

modulats. 

 

Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 

bàsicament, dels següents elements: 

Connexió a la xarxa existent. 

Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 

Estacions de transformació de la tensió (ET) 

Xarxa de distribució en baixa tensió. 

 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes 

de comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 

Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 

formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 

urbanitzades. 

Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part 

dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels 

armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels 

parells dels cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a 

l’exterior o  a l’interior dels edificis. 

 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 

construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible 

considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

conductors de grues mòbils. 

obrers. 

personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  

i piconadora pneumàtica manual. 

Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals 

i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lació provisional d'aigua. 
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Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objecte. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en compte 

la normativa d'excavació de rases i pous 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 

nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions.  

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 

usaran botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
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Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el 

més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  

impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 

Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de 

les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni 

deixar-les  a terra . 

S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  

lligar  bé. 

Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i 

s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i 

a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o 

al seu lloc de col·locació.  

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals 

previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 

metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 

Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 

Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat 

i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 

de les dues alternatives. 

En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en rases, 

i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de manera immediata. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, 

de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  

amb altres operaris. 

Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la 

realització de les tasques. 

Estació transformadora  

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la 

seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 49

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

- Reconeixement de l'absència de tensió. 

- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que 

els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents: 

- placa d'identificació de cel·la. 

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les 

víctimes. 

- esquema del centre de transformació. 

- perxa de maniobra. 

- banqueta aïllant. 

- insuflador per a respiració boca a boca. 

En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 

perill. 

En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 

elèctrica. 

La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 

normativa de grues mòbils  

 

Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el 

"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de 

novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en 

aquesta matèria. 

 

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 

d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 

Salut en obres d'Edificació). 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Guants de neoprè (treballs d'obra) 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 

Cascos de seguretat. 

Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 

Granota de treball. 

Botes de cuiro de seguretat. 

Cinturó de seguretat, si escau. 

 

Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 

Cascos de seguretat. 

Guants aïllants. 

Granota de treball. 

Botes aïllants. 

Protecció d'ulls i cara. 

Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 

Perxa aïllant. 

 

Per als treballs d'obra (ajudes) : 

Cascos de seguretat. 
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Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

Granota de treball. 

Botes de cuiro de seguretat. 

Ulleres antiimpactes. 

Protecció de les oïdes. 

Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.7.2.- Xarxa d'abastiment d'aigua 

 

 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 

garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

 

Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 

tractament.  

Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura 

el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un 

dia de màxim consum. 

Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 

disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 

preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 

instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

conductors de grues mòbils. 

obrers. 

personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  

i piconadora pneumàtica manual. 

Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lació provisional d'aigua. 

Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
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probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous. 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants per 

a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions. 

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 

usaran botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 

de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 

Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 

distància mínima de seguretat de 2 metres. 

L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

Per a realitzar l'eslingat: 

• S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

• Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 

• L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

• S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

• S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

• Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  

al terra . 

S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 

Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i  

cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
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S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada 

i a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  al 

seu lloc de col·locació.  

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 

S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calces de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una 

persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 

previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a 

la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 

metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 

Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i 

es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin 

adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 

Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 

rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment de 

les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 

enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 

ensopegades amb d’altres operaris. 

Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 

constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Bombatge de formigó 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

 

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 
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Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Botes d'aigua de seguretat. 

Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

Cascos. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

Cascos. 

Pantalla facial. 

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

Guants de neoprè (treballs d'obra) 

Granota de treball. 

Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Canelleres. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Impermeable. 

 

Per als treballs d'obra (ajudes) : 

Cascos de seguretat. 

Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 

Granota de treball. 

Botes de cuiro de seguretat. 

Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 

Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 

Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 

Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 

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

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.8.- Elements auxiliars 
 

CAMIONS I DÚMPERS 

S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció 

per al vehicle que condueixen. 

Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 

s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar 

topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre 

d'estacionament. 

A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 

senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 

Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres 

sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 

En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la 

cabina. 

Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 

- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 

totalment baixada. 

 

GRUP COMPRESSOR  

El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 

El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, 

calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  

l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 

de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes 

temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina en tot moment. 

Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, 

vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 

És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip 

de protecció individual (auriculars o taps). 

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 

Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 

És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
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S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 

L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CARREGADORA 

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials 

durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos 

precisen cullerots més  petits . 

Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim 

de pes per a evitar riscos.  

És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma 

visible als límits de la zona d'evolució. 

No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el 

braç de la màquina.  

Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 

d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot 

xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 

realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 

guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 

bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrere amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 

davant. 

El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 

calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

En els zones de càrrega  s’ha de: 

- evitar el soscavat. 

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de 

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  

Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 

Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, 

s’hauran de calçar les rodes. 

A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que 

impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit 

el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 

Al  moto i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 

La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

No s'ha de circular amb el  moto i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys 

secs. 

 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA  

No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 

No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels 

cables. 

Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 

Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 

No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 

Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

-aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.  

-present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 

-s'observin esquerdes. 

-existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 

-quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

RETROCARREGADORA 

Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de 

les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip 

amb què treballi a cada moment. 

 

MOTOTRAÍLLA 

Durant la càrrega s’han de: 

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 

- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
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- no fer patinar les rodes. 

- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 

- evitar la conducció amb estirades. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials 

durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i 

abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, 

per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, 

els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 

secs però lliscants. 

No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar 

per sota del xassís. 

La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 

En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del 

conductor. 

Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 

està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 

estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 

pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

 

Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han 

d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per 

a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin 

arrossegar la màquina. 

En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

GRUA AUTOMUNTANT 

Les grues automuntants s'utilitzaran en l'obra per a operacions d'elevació de càrregues, col·locació i posada 

en obra de materials i equips. 

En el més ampli sentit de la seva accepció considerem grua autopropulsada a tot conjunt format pel vehicle 

portant, sobre rodes o sobre erugues, el sistemes de propulsió i direcció propis sobre el xassís s'acobla 

l'aparell d'elevació tipus ploma. 

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els 

gats estabilitzadors. 

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista. 

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat. 

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran 

dirigides per un especialista. 

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva 

col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar 

greus accidents. 

No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 

 

1 º) Davant el risc de bolcada, s'admet que una grua és segura contra el risc de bolcada quan, treballant en 

l'aresta de bolcada més desfavorable, no bolca en tant es compleixen les condicions imposades per el seu 

constructor. 

 

És de vital importància que el seu anivellament sigui adequada perquè el mínim moment de bolcada que 

pugui resultar sobre l'aresta més desfavorable durant el gir de la ploma sigui sempre superior al màxim 

moment de càrrega admissible, que en cap cas haurà de sobrepassar. 

És per això que davant d'aquest risc s'ha de procedir actuant de la manera següent: 

 

A) Sobre el terreny  

Es comprovarà que el terreny té consistència suficient perquè els suports (erugues, rodes o estabilitzadors) 

no s'enfonsin en el mateix durant l'execució de les maniobres. 

L'emplaçament de la màquina s'efectuarà evitant les irregularitats del terreny i esplanant la seva superfície si 
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és necessari, a fi d'aconseguir que la grua quedi perfectament anivellada. Anivellament que haurà de ser 

verificada abans d'iniciar els treballs que seran detinguts de forma immediata si durant la seva execució 

s'observa l'enfonsament d'algun suport. 

Si la transmissió de la càrrega es realitza a través d'estabilitzadors i el terreny és de constitució argilosa o no 

ofereix garanties, és preferible ampliar el repartiment de càrrega sobre el mateix augmentant la superfície de 

suport mitjançant bases constituïdes per una o més capes de travesses de ferrocarril o taulons, d'almenys 

80 mm. de gruix i 1.000 mm. de longitud que s'interposaran entre terreny i estabilitzadors creuant 

ordenadament, en el segon cas, els taulers de cada capa sobre l'anterior. 

 

B) Sobre els suports  

En treballar amb grua sobre rodes transmetent els esforços al terreny a través dels pneumàtics, es tindrà 

present que en aquestes condicions els constructors recomanen generalment major pressió d'inflat que la 

que hauran de tenir circulant, de manera que abans de passar d'una situació a una altra és de gran 

importància la correcció de pressió per tal que en tot moment s'adeqüin a les normes establertes pel 

fabricant. 

Així mateix en casos de transmissió de càrregues a través de pneumàtics, la suspensió del vehicle portant 

ha de ser bloquejada per tal que, en mantenir rígida, es conservi l'horitzontalitat de la plataforma base en 

qualsevol posició que adopti la fletxa i per evitar moviments imprevistos d'aquell, a més de mantenir-se en 

servei i bloquejat. 

Quan la grua mòbil treballa sobre estabilitzadors, que és el recomanable encara que el pes de la càrrega a 

elevar permeti fer-ho sobre pneumàtics, els braços suports d'aquells han d'estar estesos en la seva màxima 

longitud i, mantenint-se la correcta horitzontalitat de la màquina, es donaran als gats l'elevació necessària 

perquè els pneumàtics quedin totalment separats del sòl. 

 

C) En la maniobra  

L'execució segura d'una maniobra exigeix el coneixement del pes de la càrrega de manera que, si no és 

prèviament conegut, s'haurà d'obtenir una aproximació per excés, cúbics i aplicant-li un pes específic entre 

7,85 i 8 kg / dm3 per acers. Al pes de la càrrega se li sumarà el dels elements auxiliars (estrops, grillons, 

etc.). 

Conegut el pes de la càrrega, el gruista verificarà a les taules de treball, pròpies de cada grua, que els 

angles d'elevació i abast de la fletxa seleccionats són correctes, si no és així haurà de modificar algun 

d'aquests paràmetres. 

En operacions com rescat de vehicles accidentats, desmantellament d'estructures, etc., la maniobra s'ha de 

fer posant-hi una gran atenció perquè si la càrrega està empresonada i la tracció no s'exerceix verticalment, 

el mateix angle de tir pot ser causa de que sobre l'aresta de treball es produeixi un moment de càrrega 

superior al màxim admissible 

D'altra banda han d'evitar oscil·lacions pendulars que, quan la massa de la càrrega és gran, poden adquirir 

amplituds que posarien en perill l'estabilitat de la màquina, de manera que en l'execució de tota maniobra 

s'adoptarà com a norma general que el moviment de la càrrega al llarg d'aquella es realitzi de forma 

harmoniosa, és a dir sense moviments bruscos ja que la suavitat de moviments o passos que se segueixen 

en la seva realització incideixen més directament en l'estabilitat que la rapidesa o lentitud amb que 

s'executin. 

En qualsevol cas, quan el vent és excessiu el gruista interromprà temporalment el seu treball i assegurarà la 

fletxa en posició de marxa del vehicle portant. 

 

2 º) Davant el risc de precipitació de la càrrega, com generalment la caiguda de la càrrega es produeix per 

enganxament o estrop defectuosos, per trencaments de cables o altres elements auxiliars (eslingues, 

ganxos, etc.) o com a conseqüència del xoc de l'extrem de la fletxa o de la pròpia càrrega contra algun 

obstacle per la qual cosa per evitar que aquella arribi a materialitzar-se, s'han d'adoptar les següents 

mesures: 

 

A) Respecte al estrop i elements auxiliars: 

La càrrega es realitzarà de manera, que el repartiment sigui homogeni per a que la peça suspesa quedi en 

equilibri estable, evitant el contacte de estrops amb arestes vives mitjançant la utilització de salvacables. 

L'angle que formen els estrops entre si no superarà en cap cas 120 º havent procurar que sigui inferior a 

90º. En tot cas s'ha de comprovar en les corresponents taules, que la càrrega útil per a l'angle format, és 

superior a la real. 

Cada un dels elements auxiliars que s'utilitzen en les maniobres (eslingues, ganxos, grillons, granotes, etc.) 

tindran capacitat de càrrega suficient per suportar, sense deformar-se, les sol·licitacions a què estan 

sotmesos.  

Es rebutjaran els cables de fils trencats, que comptats al llarg d'un tram de cable de longitud inferior a vuit 

vegades el seu diàmetre superin el 10 per cent del total dels mateixos. 

B) Respecte a la zona de maniobra: 

S'entén per zona de maniobra tot l'espai que cobreixi la ploma en el seu gir o trajectòria, des del punt 

d'amarratge de la càrrega fins al de col·locació. Aquesta zona ha d'estar lliure d'obstacles i prèviament 

haurà estat senyalitzada i acotada per evitar el pas del personal, mentre duri la maniobra. 

Si el pas de càrregues suspeses sobre les persones no pogués evitar-se, s'emetran senyals prèviament 

establertes, generalment sonores, per tal que puguin posar-se fora de perill de possibles despreniments 

d'aquelles 

Quan la maniobra es realitza en un lloc d'accés públic, tal com una carretera, el vehicle-grua disposarà de 

llums intermitents o giratòries de color groc, situades en el seu pla superior, que hauran de romandre 

enceses únicament durant el temps necessari per a la seva execució i per tal de fer-se visible a distància, 

especialment durant la nit. 

 

C) Pel que fa a l'execució del treball: 

En tota maniobra hi ha d'haver un encarregat, amb la formació i capacitat necessària per poder dirigir-la, 

que serà responsable de la seva correcta execució, el qual podrà estar auxiliat per un o diversos ajudants de 

maniobra, si la seva complexitat així ho requereix. 
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El gruista només haurà d'obeir les ordres de l'encarregat de maniobra i dels ajudants, si escau, els quals 

seran fàcilment identificables per distintius o vestits que els distingeixin dels altres operaris. 

Les ordres seran emeses mitjançant un codi de gestos que hauran de conèixer perfectament tant 

l'encarregat de maniobra i els seus ajudants com el gruista, qui al seu torn respondrà mitjançant senyals 

acústics o lluminosos. Generalment s'utilitza el codi de senyals definit per la Norma UNE 003. 

Durant la hissada de la càrrega s'evitarà que el ganxo arribi a la mínima distància admissible a l'extrem de la 

fletxa, per tal de reduir el màxim possible l'actuació del dispositiu de fi de carrera, evitant així el desgast 

prematur de contactes que pot originar avaries i accidents 

Quan la maniobra requereix el desplaçament del vehicle-grua amb la càrrega suspesa, cal que els 

maquinistes estiguin molt atents a les condicions del recorregut (terreny no gaire segur o amb desnivell, 

rodalies de línies elèctriques), mantinguin les càrregues el més baixes possible, donin nombroses i eficaces 

senyals al seu pas i estiguin atents a la combinació dels efectes de la força d'inèrcia que pot imprimir el 

balanceig o moviment de pèndol de la càrrega. 

 

3 º) Davant el risc elèctric per presència de línies elèctriques s'ha d'evitar que l'extrem de la ploma, cables o 

la mateixa càrrega s'aproximi als conductors a una distància menor de 5 m. si la tensió és igual o superior a 

50 KV. a menys de 3 m. per a tensions inferiors. Per a més seguretat es demanarà de la Companyia 

Elèctrica el tall del servei durant el temps que demanen els treballs i, si no és factible, s'ha de protegir la línia 

mitjançant una pantalla de protecció. 

• En cas de contacte de la fletxa o de cable amb una línia elèctrica en tensió, com a norma de seguretat 

el gruista haurà de romandre a la cabina fins que la línia sigui posada fora de servei ja que al seu interior no 

corre perill d'electrocució. No obstant això si es veiés absolutament obligat a abandonar-la, haurà de fer 

saltant amb els peus junts, el més allunyat possible de la màquina per evitar contacte simultani entre 

aquesta i terra. 

Manteniment preventiu 

El manteniment adequat de tot equip industrial té com a conseqüència directa una considerable reducció 

d'avaries, la qual cosa al seu torn fa disminuir en la mateixa proporció la probabilitat que es produeixin 

accidents provocats per aquelles.  

Té per això gran importància realitzar el manteniment preventiu tant de la pròpia màquina com dels 

elements auxiliars en què, com a mínim, constarà de les següents actuacions: 

 

A) De la màquina: 

A més de seguir les instruccions contingudes en el Manual de Manteniment en què el constructor recomana 

els tipus d'olis i líquids hidràulics que s'han d'utilitzar i s'indiquen les revisions i terminis amb què han 

d'efectuar, és de vital importància revisar periòdicament els estabilitzadors prestant particular atenció a les 

parts soldades per ser els punts més febles d'aquests elements, que han de veure's sotmesos a esforços 

d'especial magnitud. 

 

B) Dels elements auxiliars: 

Els elements auxiliars com cables, cadenes i aparells d'elevació en ús han de ser examinats enterament per 

persona competent com a mínim una vegada cada sis mesos. 

Amb propòsits d'identificació, de manera que puguin portar registres d'aquests exàmens, s'ha de marcar un 

nombre de referència a cada element i en el cas de eslingues es fixarà una marca o etiqueta de metall 

numerada.  

En el registre s'ha d'indicar el nombre, distintiu o marca de cada cadena, cable o aparell, la data i nombre 

del certificat de la prova original, la data en què va ser utilitzat per primera vegada, la data de cada examen, 

i també les particularitats o defectes trobats que afecten la càrrega admissible de treball i les mesures 

preses per posar-hi remei. 

 

PASSAREL·LES 

L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 

El  terra de recolçament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 

Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  

de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda 

d'objectes. 

Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 

Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, 

en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 

S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 

formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 

Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 

L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 

La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
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El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 

En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat 

el procés de bombat, de cada jornada. 

 

PICONADORA 

En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 

No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

 

CAMIÓ DE TRANSPORT 

Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se 

en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en 

temps de transport i càrrega. 

 

Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de 

l'excavadora. 

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i 

tot la cruïlla d'ells. 

Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a 

realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 

Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions pertinents. 

Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués alguna 

anomalia. 

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 

Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 

Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la 

maquinària. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant. 

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb el aixecat. 

No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat prèviament. 

Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació 

Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 

immobilitzades amb falques. 

L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió 

Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 

La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 

Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran 

 

A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega: 

L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 

cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del 

cap de quadrilla al peu d'aquest escrit. 

Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes a les 

mans. 

Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus. 

Pujar a la caixa del camió amb una escala. 

Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents. 

Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans. 

No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

L'equip encarregat del  la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 

treball. 

La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles 

de moviment. 

La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 

caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el 

qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 

El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó 

(torreta  de formigonat). 

El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 

operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 

Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses 

de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 

És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida 

de la mànega després del recorregut total del circuit. 

En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 

continuació la canonada. 
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Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 

apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina 

es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 

aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 

 

SERRA CIRCULAR 

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 

S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, 

deixant només, una sortida per a la llimadura. 

S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 

S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 

En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma 

d’entrescat s’ha de  rebutjar el disc. 

S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 

d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs 

sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 

No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 

rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a 

treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o 

moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc 

de treball. 

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja 

que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 

multiplicar. 

No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja 

que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per 

a la mà. 

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests 

casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a 

la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants 

desplaçaments o el mig treball és complex. 

En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la 

projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració 

de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 

 

GRUP ELECTROGEN 

L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica 

a les proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw. de l'obra és superior a la que pot oferir la xarxa 

general. 

A més, perquè el enganxament a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la 

màquina i equips utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la 

utilització de sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 

Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament d'electricitat 

que procedeix de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de l'obra. 

En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de protecció de 

què està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 

Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb 

un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit d'enllumenat, posant a terra, 

tant al neutre del grup com al quadre. 

Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir fàcilment 

amb elèctrodes tipus piqueta o cable enterrat. 

Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha d'efectuar 

amb personal especialitzat. 

Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i 

atrapaments en operacions de manteniment. 

El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 

Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o mal 
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ventilats. 

La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT. 

Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de defectes 

localitzats en ells mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es protegiran amb els 

diferencials en acció combinada amb la connexió a terra. 

La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema elèctric a terra i 

permetre el retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la instal·lació o receptors que 

poguessin accidentalment no estar connectats a la posada a terra general, limitant la seva durada en acció 

combinada amb el diferencial 

Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un corrent que 

retorna pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el diferencial. Per això 

s'instal·larà un dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix quan aquest corrent provoqui una 

caiguda de tensió en R. 

Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió. 

 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

En diferents operacions de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura elèctrica. 

Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit 

d'utilització per a la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols de circuit de soldadura a aquestes 

masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d'intensitat perillosa, en cas 

contrari, el circuit de soldadura estarà posat a terra en el lloc de treball. 

La superfície exterior dels porta-elèctrodes a mà, i en el possible les seves mandíbules, estaran aïllats. 

Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldadura estaran curosament 

aïllats. 

Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors no s'han d'utilitzar tensions superiors a la 

de seguretat o, en altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no superarà els 90 volts en 

corrent altern als 150 volts en corrent continu.  

L'equip de soldadura ha d'estar col·locat a l'exterior del recinte en què opera el treballador. 

En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes 

punxants. 

Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció de material aïllant de 

l'electricitat. 

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc 

elèctric. 

Es prohibirà expressament la utilització en aquesta obra de porta-elèctrodes deteriorats, en prevenció del 

risc elèctric. 

El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 

A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures preventives, 

del 'vaig rebre' es donarà compte a la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra: 

 

Normes de prevenció d'accidents per als soldadors 

Les radiacions de l'arc voltaic són perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura. Protegiu-

vos amb la pantalla de mà sempre que soldi. 

No mirar directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus i irreparables als ulls. 

No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden produir 

greus lesions als ulls. 

No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades 

serioses. 

Sou sempre en lloc ben ventilat, per evitar intoxicacions i asfíxia. 

Abans de començar a soldar, comprovar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc de treball. 

Evitarà cremades fortuïtes. 

No deixar la pinça directament a terra o sobre els perfils metàl·lics. Dipositar sobre un portapinces evitarà 

accidents. 

Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup, evitarà ensopegades i 

caigudes. 

Comprovar que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura. 

No anular la connexió a terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor diferencial. 

Avisar al Servei Tècnic per revisar l'avaria. En aquests casos haurà d'esperar que reparin el grup o s'ha 

d'utilitzar un altre. 

Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideració (esmorzar o menjar, o 

desplaçament a un altre lloc) 

Comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant connexions mascle-femella i 

estanques d'intempèrie. 

Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant i altres nyaps d'empalmament. 

No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. Demani en 

aquests casos que les hi canviïn, evitarà accidents. 

Seleccionar l'elèctrode adequat per el cordó a executar. 

Haurà assegurar abans dels treballs que estiguin ben aïllades les pinces porta-elèctrodes i els borns de 

connexió. 

Els gasos emanats són tòxics a distàncies properes a l'elèctrode. mantingueu-vos allunyat dels mateixos i 

procuri que el local estigui ben ventilat. 

 

TREPANTS ELÈCTRICS 

Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en 

qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 

La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gallet, essent molt útil poder ajustar-la al material 

que s'estigui trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim. 

A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat maons, 
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rajoles, etc. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

Utilització de l'equip de protecció personal definit per l´'obra. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 

 

SERRA MECÀNICA 

S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 

L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 

L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 

Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 

No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 

L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

 

TROSSEJADORA 

La trossejadora de disc s'utilitzarà en l'obra per al tall de fusta a un angle determinat entre 45 º a dreta i 

esquerra del pla normal de contacte del disc amb la fusta, podent tallar així mateix a bisell. 

Per efectuar els talls, l'operari dipositarà la peça sobre la taula contra la guia-límit posterior, seleccionarà 

l'angle de tall i aproximarà el disc a la peça accionant el braç destinat a aquest efecte. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 

 

CLAUS D´IMPACTE PNEUMÀTIQUES 

Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per posar cargols i femelles de 

forma ràpida i eficaç. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 
   

PISTOLA PER A PINTAT 

Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir 

excessiva polvorització. 

Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no 

es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de 

caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 

Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es 

produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 

No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió 

del sistema. 

L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental 

de la pistola. 

S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 

 

EINES MANUALS 

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran 

servir en diverses operacions de naturalesa molt variada. 

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 

Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar. 

S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat. 

Cal guardar les eines en lloc segur. 

Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines. 

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació. 

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats. 

Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 

Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar. 

 

A) Alicates 

Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despreniment dels 

extrems curts de filferro. 

Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A 

més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 64

superfícies. 

No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules. 

Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar. 

No col·locar els dits entre els mànecs. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

 

B) Escarpres 

No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava. 

No usar-la com a palanca. 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Han d'estar nets de rebaves. 

Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o 

menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi. 

Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en 

mans amb el martell de colpejar. 

El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat 

 

C) Tornavisos 

El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o 

nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell. 

El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot 

fer que es surti de la ranura originant lesions en mans. 

S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols. 

No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars. 

Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella. 

No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc 

o superfície plana o subjectar-la amb un banc. 

Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat. 

 

D) Claus de boca fixa i ajustable 

Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat. 

La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament. 

El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat. 

No  s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors. 

Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar. 

Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent. 

En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte. 

Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar. 

S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant 

angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub. 

La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció 

que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella. 

S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. 

No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar. 

 

E) Martells i malls 

Els caps no han de tenir rebaves. 

Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense 

estelles. 

El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera 

que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials. 

S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar. 

Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell. 

En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem. 

No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar. 

No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta. 

No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca. 

 

F) Pics trencadors i Trossejadors 

S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 

El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec. 

Haurà de tenir el full ben adossada. 

No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o 

similars. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina. 

 

G) Serres 

Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben 

ajustats. 

Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat. 
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La fulla haurà d'estar tensada. 

Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça. 

Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament). 

Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de 

dents: 

 a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm. 

 b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm. 

 c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm. 

 d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm. 

 

Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del 

mànec. 

Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà 

esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant 

pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix 

Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça. 

 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient 

la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució 

d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, 

higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 

- mòduls prefabricats 

- construïdes en obra. 

En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb 

seients i taquilles individuals. 

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 

treballadors. 

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa 

per cada 10 treballadors. 

- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima 

serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions 

mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i 

il·luminació. 

Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de 

vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop 

de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona 

per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a 

l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb 

els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de 

les vies d'accés. 

Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir 

a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

 

MAGATZEM I APARCAMENT 

S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 

S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 

S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i 

en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es 

senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 

tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

 

BULDÒZER SOBRE PNEUMÀTICS 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquesta màquina per desplaçar empenyent tant la pedra trossejada com les terres, els troncs 

d'arbres, la mala herba, etc. 

Es compon d'una làmina o davantal d'acer de forma recta o lleugerament corba, que va fixa a la part 

davantera del tractor, en posició perpendicular a l'eix de la marxa de la màquina. 

Es pot emprar per a treballs de rompuda, per amuntegar i desplaçar els materials procedents d'excavació i 

per estendre i igualar els terraplens. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o 

baixar de la màquina. 

Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 

La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 

Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
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La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la 

màxima estabilitat. 

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals amb la cullera. 

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

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 

Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla 

d'empenta. 

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o 

rases pròxims al lloc d'excavació. 

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici 

dels treballs. 

Per evitar danys durant les operacions de manteniment, prèviament es donarà suport a la fulla a terra, es 

pararà el motor, es posarà en servei el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 
ANIVELLADORA 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà aquesta màquina en l'execució de l'obra per anivellament, i també com a màquina d'empenta. 

Tant si s'utilitza amb motor propi o remolcada amb un tractor, s'emprarà per excavar, desplaçar i igualar una 

superfície de terres. 

El seu davantal, de perfil corbat, pot adoptar qualsevol inclinació, en relació a l'eix de marxa d'una banda i 

respecte del pla horitzontal, per una altra. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

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

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums. 

Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla. 

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o 

rases pròxims al lloc d'excavació. 

Als maquinistes se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

 

CAMIÓ DE REG 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem el camió de reg en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, per facilitar 

mitjançant el regat d'explanacions i plataformes les operacions de compactació, evitar formació de pols i 

altres operacions de l'obra. 

Aquest mitjà de regat en l'obra, ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de les operacions 

a realitzar és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 

Abans de pujar a la cabina per arrencar el camió, s'haurà inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi 

hagués alguna anomalia. 

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa 

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

L'accés i descens del conductor a la cabina es farà pels punts establerts amb aquesta finalitat. 

Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant la circulació per 

flonjalls i embarrats excessius. 

El camió haurà de estacionar-se sempre en els llocs establerts. 

Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran 

topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha 

d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres. 

Abans de posar en servei el camió, es comprovarà l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, 

nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

L'operari que manegi el camió ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini del 

camió. 

Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament del camió, per això serà necessari no carregar 

exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de 

reduir per sota dels 20 km / h. 

Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria 

bolcar. 

El camió, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per la 

seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 

Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 

Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a 

ell. 

Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 

respectivament. 

Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 

Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves 

actuacions en obra. 

 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
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S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 

Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la 

màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

 

Durant el treball 

És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també 

és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 

comandaments de la màquina. 

No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, 

les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la 

visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència 

del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 

braços i cullerots alçats. 

Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de 

la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes 

les llums enceses fins i tot si és de dia.  

S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 

S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un 

costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 

No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 

reprendre's el treball. 

 

En finalitzar la jornada 

L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 

vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 

Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 

- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 

- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 

- treure la clau del contacte. 

- bloquejar totes les parts mòbils. 

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar 

un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de 

manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

 

Manteniment 

S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 

fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 

Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 

immobilitzacions. 

Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 

dispositius protectors. 

En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 

màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 

llegeixi clarament. 

S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 

Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar 

cremades. 
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Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que 

aquest líquid és corrosiu. 

Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

 

Condicions específiques de seguretat 

L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina 

i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin 

a prop de la seva zona d'influència. 

Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat 

de cada màquina. 

 

BASTIDES 

Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o 

es desplacin accidentalment. 

Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes no 

estiguin previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat 

segons una configuració tipus generalment reconeguda. 

No obstant això, quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una 

normativa específica en matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions 

específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels 

equips, llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes 

en les instruccions. 

En funció de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de 

desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una 

persona amb una formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot 

adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls 

específics de la bastida de què es tracti. 

Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les suficients 

perquè les càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, hagin d'estar sotmeses no sobrepassin 

les establertes per a cada classe de material. 

Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la 

condició precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa 

i permanència. 

La bastida s'organitzarà i s'armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva 

estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, i 

també extensives aquestes últimes a la resta treballadors de l'obra. 

Les plataformes de treball, la passarel·la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, 

protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 

d'objectes.  

A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir. 

En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a: 

 

 a) 0,60 metres quan s'utilitzi únicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre ella, materials. 

 b) 0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials. 

 c) 1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada. 

 d) 1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres. 

 e) 1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i 

igualat de pedres. 

 

Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d'una 

persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin 

rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a 

riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, i en particular a: 

 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pugin afectar 

negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 

e) Les condicions de càrrega admissible. 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge, 

incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 

Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions 

previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència 

certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva 

corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 

35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment 

s'han d'utilitzar - Bastides normalitzats - 

 

a) Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, 

muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. 

En el cas d'utilitzar - Bastides no normalitzats - es requerirà una nota de càlcul en què es justifiqui l'estabilitat 

i solidesa de la bastida, així com incloure les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i 
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desmuntatge d'aquests. 

 

a) A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzat si s'instal·la o modifica els seus elements de 

manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com - No 

Normalitzat -. 

 

A més s'han de tenir sempre en compte les següents mesures preventives 

Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als 

treballadors. 

Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions inestables. 

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues. 

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementarà mitjançant tacs o porcions 

de tauló, travades entre si. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als suports 

de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

Les plataformes de treball, independentment de l'alçada, posseiran baranes perimetrals completes de 90 

cm. d'alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

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

treballs. 

Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 

nusos que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes 

per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim. 

Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les 

persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de 

planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 

Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 

prevenció de caigudes. 

Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant passarel·les 

instal·lada per a tal efecte. 

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant 

subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol 

altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir 

l'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les 

bastides mòbils durant els treballs en alçada. 

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus 

de treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i 

circuli amb seguretat . Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus 

components no es desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els 

components de les plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 

Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el 

muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill 

general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el 

centre de treball, i delimitades 

L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 

Es determinaran i col·locaran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als que anirà 

subjecte. 

 

Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que 

l'habiliti per a això: 

 

• Abans de la seva posada en servei. 

• A continuació, periòdicament. 

• Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sismes, o 

qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 

 

Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions 

previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència 

certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva 

corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 

35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides 

d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), 

que puguin patir i provocar accidents a l'operari. 

 

ESCALES DE MÀ 

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la 

fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran 

pintades. 

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant 

impedir la utilització de les mateixes en l'obra. 

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la 
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seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per 

trencament o desplaçament. 

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en 

què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball 

més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que 

l'empresari no pugui modificar. 

 

1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta 

Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni 

nusos que puguin minvar la seva seguretat 

Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats 

Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles 

defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades. 

Es guardaran a cobert. 

 

2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 

Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva 

seguretat. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions de la 

intempèrie. 

Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades. 

 

3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 

Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall. 

Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls 

de seguretat d'obertura. 

Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de 

limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades. 

Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat. 

Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura 

parell no minvar la seva seguretat. 

Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball. 

Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, 

obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 

Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 

 

4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les 

constitueixen 

No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars. 

Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de 

suport i de subjecció. 

Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de 

greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala. 

Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. 

Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o 

esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció 

individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la 

seva utilització estigui assegurada. 

 

S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació 

de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol 

altra solució d'eficàcia equivalent. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates 

antilliscants de seguretat. 

Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió 

adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal. 

Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a 

l'objecte o estructura al que donen accés. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per 

sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior 

sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports. 

Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir. 

Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les 

escales de mà. 

En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes 

o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 

El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una 

subjecció segura. 

Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms 

que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). 

L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 

utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris. 

L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, 

mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 
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El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-

les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials. 

El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi 

els 55 Kg 

Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part 

davantera cap avall 

Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, 

etc 

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de 

prendre les següents precaucions: 

 

a) Transportar plegades les escales de tisora. 

b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols 

mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells. 

c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra. 

 

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present: 

 

a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment. 

b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 

c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas 

balises o situar una persona que avisi de la circumstància 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 

 

a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol 

d'aquestes condicions pot provocar greus accidents 

b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.). 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala: 

 

a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui 

compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 º i 

70,5 º. 

b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els dos 

plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat. 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates 

de suport 

 

a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 

b) Sòls secs: Sabates abrasives 

c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra. 

d) Sòls de fusta: Puntes de ferro 

 

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran: 

 

a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg 

b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és 

de 25 kg 

5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són 

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una 

plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures: 

• Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. 

• Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a 

l'escala. 

• En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar. 

• No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre 

aïllades. 

• Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació 

sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació 

de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa. 

• Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. 

Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per 

servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una 

bastida. 

 

6 º) Emmagatzematge de les escales 

Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que 

facilitin la inspecció. 

Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada. 

Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets. 

 

7) Inspecció i manteniment 

Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts: 

 

a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o 

subjectes amb filferros o cordes. 
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b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport. 

c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales. 

 

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta 

haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament. 

 

8 º) Conservació de les escales en obra 

a) Fusta 

No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala. 

Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. 

Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques. 

 

b) Metàl·liques 

Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva. 

Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals. 

 

 

 

5.9.- Elements de protecció col·lectiva 
 

TANCAMENT D'OBRA AMB TANCA PROVISIONAL 

Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra. 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

en esta protecció col·lectiva 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  

 Caiguda de persones al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Cops i talls per objectes o eines  Alta  Danyós  Important  

 Projecció de fragments o partícules  Mitja  Danyós  Moderat  

 Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Alta  Lleugerament danyós  Moderat  

 Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  

 Exposició al soroll  Baixa  Danyós  Tolerable  

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 

anteriors 

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. 

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en 

obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal. 

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de 

treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles. 

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent. 

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en 

compte: 

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega. 

- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius. 

- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts 

d'atrapament. 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

SENYALITZACIÓ 

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició 

o senyalitzen per endavant tots els perills. 

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta. 

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels 

codis de senyals, com són:  

 

1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat. 

2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una 

vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu 

significat. 

 

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent. 

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació 

preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals. 

 

Senyalització en l'obra 

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:  

Per la localització dels senyals o missatges: 

• Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. 

Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de 

posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta. 
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• Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el 

senyal està col·locada dins o fora de l'obra.  

Per l'horari o tipus de visibilitat: 

• Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, 

triangles, tanques, etc. 

• Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però 

buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.  

Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització: 

• Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre 

visualment, com per exemple els senyals de trànsit. 

• Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en 

vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 

• Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals 

s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.). 

 

Mitjans principals de senyalització de l'obra  

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees 

determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha 

de complementar amb senyals del perill previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar 

accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, 

posar un pal, etc. 

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la 

normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb 

frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició 

o mode d'ús del producte contingut en els envasos.  

 

BALISES 

Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos. 

Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents, 

principalment, el farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per obrir 

un pou, posar un pal etc. 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

en esta protecció col·lectiva 

  Risc  Probabilit at  Conseqüències  Qualificació  

 Atropellaments  Baixa  Extremadament danyós  Moderat  

 Cops  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament danyós  Moderat  

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 

anteriors 

En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat. 

En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és 

total s'han d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han d'utilitzar balises amb llum 

groga ataronjada. 

La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un 

pictograma sobre un fons determinat. 

La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir 

enlluernaments. 

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 

L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva entrada en servei. 

 

IL·LUMINACIÓ 

Làmpades d’enllumenat nocturn estanques. 

Làmpades de senyalització destellants amb alimentació per bateries. 

Garlandes d’il·luminació per balissament. 

 

PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Diferencials de 300 mA de sensibilitat. 

Diferencials de 30 mA de sensibilitat. 

Joc d’eines aïllants. 

Comprovador de tensió. 

Guants aïllants de l’electricitat. 

Botes aïllants  de l’electricitat. 

 

PUNTS D'ANCORATGE DE LÍNIES DE VIDA 

Els punts d'ancoratge de les línies de vida, són elements o sèrie d'elements o components que permeten 

sustentar amb seguretat les línies de vida. 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 

 

 Replanteig de punts. 

 Preparació de la zona. 

 Col·locació de l'ancoratge. 

 Proves de càrrega. 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
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Si existeix el risc de caigudes a diferent nivell, es proveirà als operaris de arnès de seguretat agafat a lloc 

ferm de l'estructura. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. 

Els ancoratges de línies de vida a les estructures, disposaran tots de marcatge CE. 

Hauran muntar-se en els punts establerts en els plànols, per personal especialitzat i utilitzant els mitjans, 

materials i procediments establerts pel fabricant. 

 

Un cop muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació 

de les seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, utilitzant a aquest objecte personal competent. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Els punts d'ancoratge s'han d'inspeccionar diàriament, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o 

faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Es suspendran els treballs a l'exterior, en condicions climatològiques adverses. 

Es mantindrà l'ordre i neteja en l'obra. 

 

LÍNIA DE VIDA MÒBIL PER ENCOFRATS 

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució dels encofrats, s'utilitzaran línies de vida 

mòbils. 

Un cop muntades en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la 

verificació de les seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància 

 

A) Instal·lació de la línia de vida  

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris 

per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, 

la majoria dels fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la 

instal·lació del sistema. 

 

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 

aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 

s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la 

responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 

 

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 

 

1. Dades del instal·lador: 

• Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

 

2. Certificació del sistema: 

Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 

imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, 

línia, absorbidor d'energia i carro). 

Si s'utilitzessin components de diferents fabricants, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 

d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

B) Utilització 

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a 

utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 

Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de 

manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha 

aconseguir en l'obra de diferents formes: 

 

• Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

• Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

• Portar un sistema de registre d'accessos. 

 

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots 

els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha 

estat desplegat en una caiguda. 

 

C) Manteniment del sistema 

La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que 

segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser 
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anual. 

D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el 

sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels 

components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui 

el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 

 

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús  

La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

 

Les línies de vida hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència, i hauran de disposar del 

corresponent marcatge CE. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de 

Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

CABLE FIADOR DE SEGURETAT 

Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes. 

Una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la 

verificació de les seves característiques i la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància. 

El cable emprat serà de bona qualitat i resistència adequada. 

El cable fiador serà instal·lat per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència a la ruptura. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 

Els cables hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupació a aquest objecte del personal competent 

i seguretat dels propis treballadors. Les oportunes autoritzacions seran sol·licitades per les empreses 

usuàries de les instal·lacions, justificant els esmentats extrems, de la Direcció General de Treball, la qual 

resoldrà amb els assessoraments convenients. 

"En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables." 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar la connexió de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per a materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'acoblament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici 

dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

LÍNIA DE VIDA TÈXTIL 

Com  a mitjà de seguretat para evitar les caigudes d´ alçada en l´ obra, s´utilizaran línies de vida tèxtils. 

Una cop muntades a l´obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vistes a la 

verificació de les seves característiques i la seguretat de la feina dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que les línies siguin traslladades, modificades o tinguin 

reparacions d´importància. 

 

A) Instal·lació de la línia de vida  

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris 

per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, 

la majoria dels fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la 

instal·lació del sistema. 

 

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 
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aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 

s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la 

responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 

 

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 

 

1. Dades del instal·lador: 

• Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

 

2. Certificació del sistema: 

Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 

imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, 

línia, absorbidor d'energia i carro). 

Si s'utilitzessin components de diferents fabricants, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 

d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

B) Utilització 

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a 

utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 

Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de 

manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha 

aconseguir en l'obra de diferents formes: 

 

• Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

• Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

• Portar un sistema de registre d'accessos. 

 

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots 

els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha 

estat desplegat en una caiguda. 

 

C) Manteniment del sistema 

La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que 

segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser 

anual. 

D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el 

sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels 

components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui 

el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 

 

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús  

La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

Les línies de vida hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència, i hauran de disposar del 

corresponent marcatge CE. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de 

Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

BARANES D'ESCALES I FORJATS 

Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del 

mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant. 

Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 

hi hagi un potencial risc de caiguda. 

Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.  

La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofrat, per les obertures 
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en façana o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà mitjançant la col·locació de baranes. 

Les baranes de seguretat utilitzades en aquesta obra, hauran de complir les especificacions recollides pel: 

 

RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar en les obres, en 

concret en la part C: Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l'exterior 

dels locals. Punt 3. Caigudes d'alçada.  

 

L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó 

intermedi i sòcol de 15 cm. d'alçada. 

Es recomana en lòbra l'ús de baranes de 100 cm. d'alçada, de conformitat UNE 13.374. 

 

La barana la posarà personal qualificat. 

La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents. 

Seran capaços de resistir una càrrega de 150 kg per metre lineal. 

La disposició i subjecció del valencià del forjat es realitzarà segons el que disposa Plànols. 

La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 

persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin 

rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a 

riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana. 

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la barana. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

La barana inspeccionarà periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

XARXES PER A BUITS HORITZONTALS  

La xarxa de seguretat per a ús en buits horitzontals està destinada a evitar la caiguda d'operaris i materials 

pels buits dels forjats. 

Es col·locarà en aquesta obra per considerar que des del punt de vista de la seguretat és la més 

convenient. 

 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra 

Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

Les cordes perimetrals estaran subjectes fortament mitjançant ganxos als puntals de l'encofrat i 

aproximadament a un metre per sota del mateix sostre, cobrint tota la superfície d'encofrat. 

L'ancoratge dels suports a l'obra es pot fer de les següents maneres: 

 

a.1 Per a les operacions d'encofrat, ferrallat, formigonat i desencofrat en les estructures de formigó armat, la 

xarxa es subjectara a un suport metàl·lic, que al seu torn es fixa a l'estructura de l'edifici. 

a.2 Per al muntatge d'estructures metàl·liques i cobertes, la xarxa ira posada en estructura metàl·lica sota 

de les zones de treball. 

 

La posada en obra de la xarxa s'ha de fer de manera pràctica i fàcil. 

La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts, aproximadament cada metre, els mitjans de 

fixació o suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la 

legislació vigent i ser d'un material de característiques anàlogues de la xarxa que s'utilitza. 

La xarxa es fixarà als suports des de diversos punts de la corda límit o perimetral, amb l'ajuda d'estreps 

adequats, o altres mitjans de fixació que ofereixin les mateixes garanties, tal com tensors, mosquetons amb 

tancament de seguretat, etc. 

Aquesta protecció col·lectiva s'empren en la fase d'estructura per protegir les caigudes de persones a 

diferent nivell. 

La xarxa serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 

La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 

amb corda de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

 

B) Posada en obra i muntatge 

Revisió de xarxes, suports i accessoris: En primer lloc, s'ha de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa 

(material, llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), suports i accessoris són els elegits i vénen complets. 

Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels 

suports (deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o 

metàl·liques). També s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al 

muntatge 

Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és 

possible en embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

Els suports i elements metàl·lics haurien d'anar a llocs on no puguin patir cops ni deterioraments per altres 

materials i protegits contra la humitat. Els petits accessoris han d'estar en caixes. 

Previsió d'equips de protecció individual i bastides auxiliars a emprar en el muntatge: El muntatge sol 

implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 

muntadors, amb el llarg de corda adequat, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 

s'eviti en tot moment la caiguda lliure. Així mateix, s'han de tenir previstos i disposats, si escau, les bastides 
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auxiliars de posada en obra dels suports. 

Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 

una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 

formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 

específics : 

 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 

b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 

 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 

ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 

C) Revisions i proves periòdiques 

Després de cada moviment de les xarxes s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i unions, 

comprovant, a més, l'absència d'obstacles i buits. 

Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és 

possible, almenys el següent 

 

c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 

dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 

c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 

complement del punt anterior 

 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 

 

Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa 

(trencament de cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris 

(trencaments, deformacions permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes 

esmentats s'estudiarà la seva possible reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes 

exigides. 

 

Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: 

 

Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es 

requereixi, segons els casos, de manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, 

un dany a la pròpia xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre aquesta. 

 

D) Operacions de desmuntatge 

Les xarxes només podran ser desmuntades sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o 

professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica 

per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de desmuntatge o transformació de la xarxa. 

b) La seguretat durant el desmuntatge o la transformació de la xarxa. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

S'ha de procedir en sentit invers al muntatge, utilitzant sempre la protecció personal 

Emmagatzematge en obra fins al seu transport al magatzem: 

S'ha de realitzar en condicions similars a les que es van utilitzar en l'arribada de les xarxes. Les xarxes es 

empaquetar, netejant prèviament dels objectes que hagin quedat retinguts entre les malles. 

Transport en condicions adequades. 

El transport a una altra obra o al magatzem s'ha de fer de manera que les xarxes no pateixin deteriorament 

per enganxades o ruptures i que els suports no es deformin, pateixin impactes o esforços inadequats. Els 

petits accessoris s'han de transportar en caixes per evitar pèrdues. 

Convé que les xarxes de protecció vagin de l'obra al magatzem i no directament a una altra obra, perquè 

puguin ser sotmeses a una revisió a fons tots els seus elements. 

 

E) Emmagatzematge i manteniment 

Una vegada les xarxes al magatzem, s'ha de procedir a la detallada revisió dels elements tèxtils i metàl·lics, 

realitzant, si s'escau, les reparacions necessàries. En cas que no sigui possible la reparació en condicions 

que garanteixin la funció protectora a què estan destinades, han de rebutjar. 

Els elements metàl·lics que hagin estat utilitzats en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han 

de pintar-almenys una vegada cada any. Tots els elements s'emmagatzemaran a l'abric de la intempèrie. 

Les xarxes estaran, a més, fora de l'abast de la llum i de fonts de calor, netes d'objectes, sense contacte 

directe amb el sòl i en zones amb el menor grau possible d'humitat. 
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6.- INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 
 

Per la realització de les instal·lacions provisionals, els treballadors que les realitzin hauran de complir les 

mesures de seguretat i instruccions de la mateixa manera que els que faran l’obra definitiva. 

 

6.1.- Instal·lació elèctrica 
 

L’alimentació elèctrica es farà a partir del quadre provisional d’obres, que haurà de complir les normes de 

l’empresa subministradora. 

 

El quadre elèctric provisional haurà de disposar d’un diferencial general de 300 mA de sensibilitat, i d’un 

altre diferencial de 30mA de sensibilitat que donarà servei als endolls de connexió d’aparamenta portàtil. 

 

Una vegada al dia, a l’inici del treball, es comprovarà el correcte funcionament dels diferencials. 

 

Existiran tants magnetotèrmics com sectoritzacions s’hagin realitzat per la instal·lació provisional. El valor de 

la intensitat dels magnetotèrmics estarà d’acord amb la secció del conductor que surt del mateix. 

 

En el moment que la instal·lació tingui entitat suficient com per precisar canvis de seccions importants o 

subquadres per plantes, hi haurà d’haver caixes de proteccions que assegurin la protecció magnetotèrmica i 

diferencial. 

 

Tots els conductors de la instal·lació provisional hauran de tenir un nivell d’aïllament de 1.000 V i estar 

situats en zones que no siguin de pas i que no presentin riscos per aquests conductors. 

 

En una zona allunyada de possibles interferències amb altres instal·lacions (aigua, etc.), es clavaran 

piquetes per constituir la xarxa de terres provisional, la qual es conduirà cap el quadre de distribució. 

 

El nivell màxim de resistència de terra tolerable serà de 25 Ω, i es comprovarà el seu valor cada mes. 

 

Els equips d’il·luminació i de connexió d’equips elèctrics haurà de ser estanc i robust, amb un índex de 

protecció de com a mínim IP 69. 

 

 

6.2.- Instal·lació de fontaneria 
 

L’obra haurà de disposar d’aigua corrent potable a peu d’obra, allunyada un mínim de 15 m. del quadre 

general d’entrada de corrent elèctric 

 

 

6.3.- Serveis higiènics i locals de descans o allotjament 
 

Estaran d’acord amb el que es determina al Reial Decret 1627/97, concretament als punts 15 i 16 de  

l’apartat A de l’annex IV. 

 

 

6.4.- Serveis mèdics i de primers auxilis 
 

La farmaciola disposarà com a mínim de : 

 

Pomada per cremades. 

Crema o altres substàncies desinfectants i antisèptiques. 

Aspirines analgèsiques (termalgin, gelocatil, aspirina, etc.) que no provoquin somnolència ni altres efectes 

secundaris que puguin afectar la seguretat del treballador. 

Col·liri per neteges oculars. 

Vas de neteja ocular. 

Benes. 

Tires adhesives asèptiques. 

Tisores. 

Pinces. 

 

El telèfon d’emergència mèdica estarà situat en la tapa d’aquesta farmaciola, així com l’adreça dels centres 

mèdics més operatius i un plànol per arribar-hi. 

 

Almenys un dels operaris de l’obra que en qualsevol moment estigui treballant, tindrà coneixements bàsics 

de primers auxilis, i el seu nom estarà reflectit també a la farmaciola. 

 

En la zona on hi hagi la farmaciola, es disposarà d’aigua potable en quantitat suficient, i si és possible, 

aquesta serà aigua corrent de xarxa pública. 

 

 

 

7.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

 

7.1.- Servei tècnic de seguretat i salut 
 

En compliment del que s’indica al Reglament dels Serveis de Prevenció, cal que totes les empreses 

implicades en l’obra tinguin resolt el sistema de prevenció, ja sigui amb assumpció per part de l’empresari o 
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autònom, per treballadors designats que tinguin la formació suficient, disposant d’un servei de prevenció 

extern degudament autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 

 

 

7.2.- Servei mèdic 
 

Forma part del mateix sistema preventiu del servei tècnic i haurà d’estar cobert també pel servei de 

prevenció. 

 

També cal que les empreses disposin del contracte, obligatori, amb la seva Mútua d’accidents de treball. 

 

Tots els treballadors de l’obra hauran d’haver passat el reconeixement mèdic periòdic. 

 

 

8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

En aplicació del present estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en 

el treball en el que s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions contingudes en 

l’estudi en funció dels seu propi sistema d’execució de l’obra. 

 

En aquest pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells 

de protecció previstos en l’estudi. 

 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes 

de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà 

implicar disminució de l’import total del pressupost. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

En el cas d’obres de les Administracions Públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració 

Pública que hagi adjudicat l’obra. 

 

En relació amb els llocs de treball en l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball a que es refereix aquest 

article, constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas, avaluació 

dels riscos i planificació de l’activitat preventiva a les que es refereix el capítol II del Reial Decret, pel que 

s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 

l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però 

sempre amb l’aprovació expressa. 

 

Qui intervingui en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa, i els representants dels treballadors, podran 

presentar per escrit i de forma raonable, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A tal efecte, 

el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent dels mateixos. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

 

 

9.-  CONCLUSIONS 
 

Aquest estudi de seguretat i salut es considera suficientment justificat i definidor. 

 

 

 

 

Torelló, 10 de juny de 2013 

 

 

 

 

  Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

    Josep Colomer Oferil     Blai Parramon Pla 
    Col. núm.: 6.115                                       Col. núm.: 15.222                                                                         
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D´APLICACIÓ 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a : 

 

Accidents de treball. Notificació 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 

compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 

n. 311, 29/12/1987). 

 

Accidents de treball. Notificació electrònica 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 

2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

 

• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de 

Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 

• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 

1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 

treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 

• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 

17/06/2000). 

 

• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 

05/04/2003). 

 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball 

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 

químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 

01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

 

Aparells elevadors i de manejament mecànic  

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 

manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 

121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 

141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 

• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats 

Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 

Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 

 

Amiant. Treballs amb risc d’exposició 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 

396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  

 

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 

de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) 

(Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 

 

Avís previ d'obres. Models de comunicació 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 

previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 

05/11/2002). 

 

• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 

2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
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Centres de treball. Comunicacions d’obertura 

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de 

treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 

 

• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 

regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 

dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 

(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció  (4rt)  

Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 

 

Conveni col.lectiu provincial  

 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 

Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 

18/07/2006). 

 

CTE. Còdi tècnic de l’edificació  

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 

d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

 

• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 

23/10/2007) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre 

de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

 

• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 

Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 127, 29/05/2006). 

 

• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 

d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 

d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 

regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 

dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 

(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 

30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

EPIs. Ús d’equips de protecció individual 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 

12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
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Equips de treball. Ús  

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial 

decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 

 

• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 

apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria 

única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la 

Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 

Estatut dels treballadors  

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 

Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Explosius. Reglament 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

61, 12/03/1998). 

 

• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 

 

Explosius voladures especials 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X 

"Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 

 

Grues mòbils autopropulsades usades  

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa 

a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i 

Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 

Grues torre per a obres o altres aplicacions 

Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  

 

Infraccions i sancions en l’ordre social 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 

2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 

22/09/2000). 

• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 

2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

•  

• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat 

(BOE, 19/10/2006). 

 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social 

Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 

d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 

 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat 

social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 

25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 

 

Llibre d'incidències 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 

Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

 

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 

2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  

 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 

en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 

amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 

1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Màquines. Emissions sonores 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 

de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
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• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 

04/05/2006). 

 

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

• Marcatge CE. Màquines 

 

• Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 

del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 

1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 

comunicació 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 

previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 

05/11/2002). 

 

Obra Pública   

Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 

06/01/2008. 

 

 

Prevenció de riscos laborals 

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre 

social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 

• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 

32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 

13/12/2003). 

 

• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 

l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 

Risc elèctric 

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial 

decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 

 

Seguretat i salut en els llocs de treball 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

•  

Senyalització de seguretat i salut en el treball 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 

d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Serveis de prevenció. Reglament 

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 

 

• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 

104, 01/05/1998). 
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• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 

maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció 

d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 

 

Subcontractació en el sector de la construcció 

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 

1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 

 

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial 

decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 

 

Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 

 

 

2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l'assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica 

de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 

 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

  

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa podrà aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a 

l'informe. 

 

L'acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les ordenances i 

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de complir-les. 

 

El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines de treball. 

 

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 

que intervé a l'obra. 

 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 

(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 

metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de 

vida útil. 

 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

 

4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència 

en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 

treballadors d'aquest sector. 

 

CASC 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

 

Ha d'estar homologat d'acord amb la normativa de la CE EN 397 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han 

de ser substituïts per uns altres de nous. 

 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en 

contacte amb el cap. 

 

CALÇAT DE SEGURETAT  

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 

possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 

amb la Normativa vigent CE EN –345/ EN -346. 

 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser 

de goma.  

 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer 

servir guants. Aquests poden ser de diferents materials. 

 

Han d'estar homologats segons la Normativa CE EN 420. 

 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és 

obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats per CE EN 352-1 i CE EN 352-2. 

 

PROTECTORS DE LA VISTA  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats per la normativa CE EN 166. 

 

ROBA DE TREBALL  

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 

l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 

etc.) i fàcil de netejar. 

 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir de roba 

impermeable. 

 

 

5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de 

pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 

Tindran com a mínim 200 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. En tot moment estarà 

garantida l’estabilitat de la tanca. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex B - Estudi de seguretat i salut 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 8 

BARANES 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 

 

Hauran de tenir la resistència suficient per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de 

protecció de 90 cm., llistó intermedi i entornpeu. 

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT ( ANCORATGES )  

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora. 

 

ESCALES DE MÀ  

Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per dues persones. La 

longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

 

 

6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

 

SERVEI MÈDIC  

 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar o bé d’haver 

renunciat al reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions mèdiques 

periòdiques dels treballadors ja contractats. 

 

 

7.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, a les 

necessitats dels treballadors. 

 

8.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi de seguretat i salut que siguin 

abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

 

 

9.- OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (ART.19 DEL RD 1627/97) 
 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla 

de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.        

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 

competents.  

 

 

10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en 

què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

 

 Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 

amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 

procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

 

 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el 

projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest Estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació 

del tècnic autor de l'Estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 

d'execució d'obres. 

 

 

11.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

 A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 

contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 

facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 

considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 

de treball dins del termini de 24 hores. 
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Torelló, 10 de juny de 2013 

 

 

  Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

 

 

    Josep Colomer Oferil     Blai Parramon Pla 
    Col. núm.: 6.115                                       Col. núm.: 15.222                                                                         
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1.-AMIDAMENTS 
 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

01 TANCAMENTS DE L'OBRA

H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs
Tancament captació 1 35,00 35,00 35,00Act001

35,00

 Pàgina 1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m

Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de la-
mel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
Durada obra 2 2,00 2,00Act001

2,00

HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanit-
zat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixe-
tes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Durada obra 2 2,00 2,00Act001

2,00

080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions

Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions
2 h/setmana 16 16,00 16,00Act001

16,00

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball

1 1,00 1,00Act001

1,00

HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1 1,00 1,00Act001

1,00

 Pàgina 2



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

03 SENYALITZACIÓ

HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, nor-
malitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rec-
tangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Àmbit obra 1 1,00 1,00Act001

1,00

HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o qua-
drada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs
Àmbit obra 1 1,00 1,00Act001

1,00

HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Àmbit obra 10 10,00 10,00Act001

10,00

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00 2,00Act001

2,00

HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de pro-
tecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge

Previsió delimitació perimetre rases 2 500,00 1.000,00 1.000,00Act001

1.000,00
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Previsió operaris obra 4 4,00Act001
Previsió personal tècnic obra 1 1,00Act001
Previsió visites 2 2,00 7,00Act001

7,00

H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univer-
sal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homolo-
gades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00 2,00Act001

2,00

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de segu-
retat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

2 2,00 2,00Act001

2,00

H1431101 u Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

5 5,00 5,00Act001

5,00

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

5 5,00 5,00Act001

5,00

H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada se-
gons UNE-EN 149

5 5,00 5,00Act001

5,00

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre in-
terior, i subjecció elàstica al canell

10 10,00 10,00Act001

10,00

H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agres-
sius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5 5,00 5,00Act001

5,00

H14FU020 u Armilla flotació homol.50N. 50/CE/393

Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393
2 2,00 2,00Act001

2,00

H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Previsió operaris obra 4 4,00 4,00Act001

4,00

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifi-
cada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, fal-
ca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment rà-
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pid, amb plantilles i puntera metàl.liques
Previsió operaris obra 4 4,00 4,00Act001

4,00

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
4 4,00 4,00Act001

4,00

H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públi-
ques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340

4 4,00 4,00Act001

4,00

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa  de protecció dorslumbar
2 2,00 2,00Act001

2,00

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esque-
na, homologada segons UNE-EN 471
Previsió operaris obra 4 4,00Act001
Previsió personal tècnic obra 1 1,00Act001
Previsió visites 2 2,00 7,00Act001

7,00
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades
al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00 2,00Act001

2,00

HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00 1,00Act001

1,00

080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases

Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de
fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60
cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, inclòs bara-
na a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i desmuntatge

1 1,00 1,00Act001

1,00

080153S06 m2 Tapa provisional per a forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada
per taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments involunta-
ris, muntatge i desmuntatge inclòs

4 5,00 20,00 20,00Act001

20,00

H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del desni-
vell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé directa-
ment al terra amb el corresponent element de protecció, tipus bolet

Protecció rasa canonada 2 50,00 100,00Act001
Previsió 1 25,00 25,00 125,00Act001

125,00
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QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT
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AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

0001 080153S05 m Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases
amb taulons de fusta degudaemnt agafats entre sí,
per un ample total mínim de 60 cm., ancorada al sòl
per evitar el moviment involuntari, inclòs barana a
ambdós costats de la passarel·la, muntatge i des-
muntatge

38,00

TRENTA-VUIT EUROS

0002 080153S06 m2 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de fo-
rats, formada per taulons de fusta ancorats al sòl
per evitar moviments involuntaris, muntatge i des-
muntatge inclòs

12,50

DOTZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0003 080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·la-
cions

18,39

DIVUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0004 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

6,09

SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

0005 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74

CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0006 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat se-
gons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,26

ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0007 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90

CATORZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0008 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tò-
xics, homologada segons UNE-EN 405

0,75

ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0009 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

12,53

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0010 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, ar-
tells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàs-
tica al canell

1,11

UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0011 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecà-
nics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,10

SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS

0012 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-
mologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

15,09

QUINZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

0013 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humi-
tat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl.liques

13,40
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TRETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0014 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,23

VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0015 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxa-
ques exteriors

11,21

ONZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0016 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

19,42

DINOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0017 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44

SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0018 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 se-

gons UNE EN 393

24,41

VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0019 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargà-
ria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

22,91

VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0020 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m com a
mínim del perímetre del desnivell, inclou suports d'a-
cer allotjats amb forats al sostre o bé directament al
terra amb el corresponent element de protecció, ti-
pus bolet

2,29

DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0021 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

2,95

DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0022 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de dis-
tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,39

VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0023 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o so-
cors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fi-
xada i amb el desmuntatge inclòs

29,46

VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0024 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00

DEU EUROS

0025 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb
elements de protecció a l'extrem lliure, inclou el
muntatge i el desmuntatge

1,48

UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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0026 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntat-
ge inclòs

36,96

TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0027 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

44,61

QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

0028 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer gal-
vanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèc-
trica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

125,93

CENT VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

0029 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

109,80

CENT NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0030 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb
el contingut establert a l'ordenança general de segu-
retat i salut en el treball

72,75

SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0031 IQU14411 mes Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, inter-
ruptor, endolls, i quadre de protecció

172,21

CENT SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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0001 080153S05 m Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases
amb taulons de fusta degudaemnt agafats entre sí,
per un ample total mínim de 60 cm., ancorada al sòl
per evitar el moviment involuntari, inclòs barana a
ambdós costats de la passarel·la, muntatge i des-
muntatge

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 38,00

TOTAL PARTIDA................................................. 38,00

0002 080153S06 m2 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de fo-
rats, formada per taulons de fusta ancorats al sòl
per evitar moviments involuntaris, muntatge i des-
muntatge inclòs

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 12,50

TOTAL PARTIDA................................................. 12,50

0003 080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·la-
cions

Mà d'obra .............................................................. 18,39

TOTAL PARTIDA................................................. 18,39

0004 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

Resta d'obra i materials........................................ 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 6,09

0005 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Resta d'obra i materials........................................ 5,74

TOTAL PARTIDA................................................. 5,74

0006 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat se-
gons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Resta d'obra i materials........................................ 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 0,26

0007 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Resta d'obra i materials........................................ 14,90

TOTAL PARTIDA................................................. 14,90

0008 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tò-
xics, homologada segons UNE-EN 405

Resta d'obra i materials........................................ 0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 0,75

0009 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Resta d'obra i materials........................................ 12,53

TOTAL PARTIDA................................................. 12,53

0010 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, ar-
tells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàs-
tica al canell

Resta d'obra i materials........................................ 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,11

0011 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecà-
nics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Resta d'obra i materials........................................ 6,10

TOTAL PARTIDA................................................. 6,10
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0012 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-
mologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

Resta d'obra i materials........................................ 15,09

TOTAL PARTIDA................................................. 15,09

0013 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humi-
tat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl.liques

Resta d'obra i materials........................................ 13,40

TOTAL PARTIDA................................................. 13,40

0014 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar
Resta d'obra i materials........................................ 23,23

TOTAL PARTIDA................................................. 23,23

0015 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxa-
ques exteriors

Resta d'obra i materials........................................ 11,21

TOTAL PARTIDA................................................. 11,21

0016 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Resta d'obra i materials........................................ 19,42

TOTAL PARTIDA................................................. 19,42

0017 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Resta d'obra i materials........................................ 6,44

TOTAL PARTIDA................................................. 6,44

0018 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 se-

gons UNE EN 393
Resta d'obra i materials........................................ 24,41

TOTAL PARTIDA................................................. 24,41

0019 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargà-
ria 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 12,12
Resta d'obra i materials........................................ 10,79

TOTAL PARTIDA................................................. 22,91

0020 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m com a
mínim del perímetre del desnivell, inclou suports d'a-
cer allotjats amb forats al sostre o bé directament al
terra amb el corresponent element de protecció, ti-
pus bolet

Mà d'obra .............................................................. 1,10
Resta d'obra i materials........................................ 1,19

TOTAL PARTIDA................................................. 2,29

0021 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 1,84
Resta d'obra i materials........................................ 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,95
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TOTAL PARTIDA................................................. 2,95

0022 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de dis-
tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 18,39
Resta d'obra i materials........................................ 8,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26,39

0023 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o so-
cors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fi-
xada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 18,39
Resta d'obra i materials........................................ 11,07

TOTAL PARTIDA................................................. 29,46

0024 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Mà d'obra .............................................................. 0,37
Resta d'obra i materials........................................ 9,63

TOTAL PARTIDA................................................. 10,00

0025 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb
elements de protecció a l'extrem lliure, inclou el
muntatge i el desmuntatge

Mà d'obra .............................................................. 1,20
Resta d'obra i materials........................................ 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48

0026 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntat-
ge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 2,76
Resta d'obra i materials........................................ 34,20

TOTAL PARTIDA................................................. 36,96

0027 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 8,45
Resta d'obra i materials........................................ 36,16

TOTAL PARTIDA................................................. 44,61

0028 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer gal-
vanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèc-
trica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Resta d'obra i materials........................................ 125,93

TOTAL PARTIDA................................................. 125,93

0029 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Resta d'obra i materials........................................ 109,80

TOTAL PARTIDA................................................. 109,80

0030 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb
el contingut establert a l'ordenança general de segu-
retat i salut en el treball

Resta d'obra i materials........................................ 72,75

TOTAL PARTIDA................................................. 72,75
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0031 IQU14411 mes Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanit-
zat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, inter-
ruptor, endolls, i quadre de protecció

Resta d'obra i materials........................................ 172,21

TOTAL PARTIDA................................................. 172,21
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080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases
Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de fusta deguda-
emnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60 cm., ancorada al sòl per evi-
tar el moviment involuntari, inclòs barana a ambdós costats de la passarel·la, mun-
tatge i desmuntatge

COST TOTAL..................................................................... 38,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

Sense descomposició

080153S06 m2 Tapa provisional per a forats
Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per taulons de
fusta ancorats al sòl per evitar moviments involuntaris, muntatge i desmuntatge in-
clòs

COST TOTAL..................................................................... 12,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions
Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions

A0140000 1,000 h Manobre 18,39 18,39

COST TOTAL..................................................................... 18,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

D0B27100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S amb bolet de protecció
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 400 S, de límit
elàstic >= 400 N/mm2, inclòs subministrament i col·locació d'element tipus bolet de
protecció

COST TOTAL..................................................................... 0,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1411111 1,000 u Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g 6,09 6,09

COST TOTAL..................................................................... 6,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

B1421110 1,000 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,74 5,74

COST TOTAL..................................................................... 5,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1431101 u Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101 1,000 u Protector auditiu tap escuma 0,26 0,26

COST TOTAL..................................................................... 0,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115 1,000 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 14,90

COST TOTAL..................................................................... 14,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN
405

B1441201 1,000 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,75 0,75

COST TOTAL..................................................................... 0,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149

B1446004 1,000 u Semimàscara,protecció filtrant c/part. 12,53 12,53

COST TOTAL..................................................................... 12,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze
de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110 1,000 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,11 1,11

COST TOTAL..................................................................... 1,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, ho-
mologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145D002 1,000 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 6,10 6,10

COST TOTAL..................................................................... 6,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS

H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologa-
des segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1461164 1,000 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 15,09 15,09

COST TOTAL..................................................................... 15,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

B1462242 1,000 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 13,40

COST TOTAL..................................................................... 13,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar
Faixa  de protecció dorslumbar

B147N000 1,000 u Faixa prot.dorslumbar 23,23 23,23

COST TOTAL..................................................................... 23,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

B1481131 1,000 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 11,21 11,21

COST TOTAL..................................................................... 11,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

B1485800 1,000 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 19,42 19,42

COST TOTAL..................................................................... 19,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC sol-
dat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460 1,000 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 6,44 6,44

COST TOTAL..................................................................... 6,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

H14FU020 u Armilla flotació homol.50N. 50/CE/393
Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393
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B14FU020 1,000 u Armilla flotació homol.50N. 50/CE/393 24,41 24,41

COST TOTAL..................................................................... 24,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=
Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de
barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8
m, i amb el desmuntatge inclòs

A0121000 0,300 h Oficial 1a 21,99 6,60
A0140000 0,300 h Manobre 18,39 5,52
B0B27000 9,800 kg Acer b/corrugada B 400 S 0,65 6,37
B0D21030 10,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,43 4,30
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,10 0,12

COST TOTAL..................................................................... 22,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè
Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m com a mínim del perímetre del desnivell, inclou suports d'acer allotjats
amb forats al sostre o bé directament al terra amb el corresponent element de pro-
tecció, tipus bolet

A0121000 0,050 h Oficial 1a 21,99 1,10
B1526EL6 0,500 u Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos 1,27 0,64
B152U000 1,050 m Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m 0,51 0,54
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,01

COST TOTAL..................................................................... 2,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fi-
xat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0140000 0,100 h Manobre 18,39 1,84
B6AA211A 1,000 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.

90x150mmxD4,5/3,5mm+b
0,95 0,95

B6AZAF0A 0,300 u Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,42 0,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,80 0,03

COST TOTAL..................................................................... 2,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat ma-
jor 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000 1,000 h Manobre 18,39 18,39
BBBAC005 1,000 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell 7,82 7,82
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,40 0,18

COST TOTAL..................................................................... 26,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictogra-
ma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000 1,000 h Manobre 18,39 18,39
BBBAC013 1,000 u Senyal indicativa info.socors,normalitzada blanc s/verd,rectang/ 10,89 10,89
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,40 0,18

COST TOTAL..................................................................... 29,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

A0140000 0,020 h Manobre 18,39 0,37
BBC12302 1,000 u Con plàstic reflector h=50cm,2usos 9,63 9,63
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,00

COST TOTAL..................................................................... 10,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS
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HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de protecció a l'ex-
trem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge

A0140000 0,065 h Manobre 18,39 1,20
BBC19000 1,000 m Cinta balisament 0,20 0,20
D0B27100 0,120 kg Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S amb bolet de protecció 0,60 0,07
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,20 0,01

COST TOTAL..................................................................... 1,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12
V i amb el desmuntatge inclòs

A0140000 0,150 h Manobre 18,39 2,76
BBC1GFJ2 1,000 u Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos 34,17 34,17
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,80 0,03

COST TOTAL..................................................................... 36,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a la paret i amb el desmuntatge inclòs

A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 22,72 4,54
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 19,53 3,91
BM311611 1,000 u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat 35,76 35,76
BMY31000 1,000 u P.p.elements especials p/extint. 0,27 0,27
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,50 0,13

COST TOTAL..................................................................... 44,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla-
ment de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pa-
viment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A 1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist. 125,93 125,93

COST TOTAL..................................................................... 125,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA1100 1,000 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 109,80 109,80

COST TOTAL..................................................................... 109,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'orde-
nança general de seguretat i salut en el treball

BQUA3100 1,000 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 72,75 72,75

COST TOTAL..................................................................... 72,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m
Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra  de 6x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·la-
ció elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

BQU11411 1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat magatzem 6x2,4m 172,21 172,21

COST TOTAL..................................................................... 172,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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5.-PRESSUPOST 
 



PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

01 TANCAMENTS DE L'OBRA

H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m 103,25

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

35,00 2,95

TOTAL 01 .................................................................................................................................................... 103,25

 Pàgina 1

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m 344,42

Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de la-
mel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

2,00 172,21

HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i 251,86

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanit-
zat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixe-
tes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

2,00 125,93

080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 294,24

Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions

16,00 18,39

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 109,80

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball

1,00 109,80

HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 72,75

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,00 72,75

TOTAL 02 .................................................................................................................................................... 1.073,07
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

03 SENYALITZACIÓ

HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v 26,39

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, nor-
malitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rec-
tangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 26,39

HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo 29,46

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o qua-
drada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixa-
da i amb el desmuntatge inclòs

1,00 29,46

HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm 100,00

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

10,00 10,00

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs 73,92

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

2,00 36,96

HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs 1.480,00

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de pro-
tecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge

1000,00 1,48

TOTAL 03 .................................................................................................................................................... 1.709,77
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

04 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g 42,63

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

7,00 6,09

H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 11,48

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univer-
sal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homolo-
gades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2,00 5,74

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 29,80

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de segu-
retat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

2,00 14,90

H1431101 u Protector auditiu tap escuma 1,30

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

5,00 0,26

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 3,75

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

5,00 0,75

H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part. 62,65

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada se-
gons UNE-EN 149

5,00 12,53

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 11,10

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre in-
terior, i subjecció elàstica al canell

10,00 1,11

H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 30,50

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agres-
sius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,00 6,10

H14FU020 u Armilla flotació homol.50N. 50/CE/393 48,82

Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393

2,00 24,41

H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 60,36

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

4,00 15,09

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 53,60

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifi-
cada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, fal-
ca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment rà-
pid, amb plantilles i puntera metàl.liques

4,00 13,40

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 44,84

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

4,00 11,21

H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 25,76

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públi-
ques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340

4,00 6,44

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar 46,46

Faixa  de protecció dorslumbar

2,00 23,23

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 135,94

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esque-
na, homologada segons UNE-EN 471

7,00 19,42

TOTAL 04 .................................................................................................................................................... 608,99
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

05 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D= 45,82

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades
al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

2,00 22,91

HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc 44,61

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

1,00 44,61

080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases 38,00

Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de
fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60
cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, inclòs bara-
na a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i desmuntatge

1,00 38,00

080153S06 m2 Tapa provisional per a forats 250,00

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada
per taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments involunta-
ris, muntatge i desmuntatge inclòs

20,00 12,50

H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè 286,25

Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del desni-
vell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé directa-
ment al terra amb el corresponent element de protecció, tipus bolet

125,00 2,29

TOTAL 05 .................................................................................................................................................... 664,68

TOTAL ......................................................................................................................................................... 4.159,76
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6.-RESUM DE PRESSUPOST 
 



RESUM DE PRESSUPOST  
130036-BE  
CONSELL COMARCAL D'OSONA  
AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD 
  
 CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  Pàgina 1  

 01 TANCAMENTS DE L'OBRA ............................................................................................................................................  103,25 2,48 
  
 02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ...............................................................................................................................  1.073,07 25,80 
  
 03 SENYALITZACIÓ.............................................................................................................................................................  1.709,77 41,10 
  
 04 PROTECCIONS INDIVIDUALS .......................................................................................................................................  608,99 14,64 
 
 05 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...................................................................................................................................  664,68 15,98 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 4.159,76 
 13,00  % Despeses generals ....  540,77 
 6,00  % Benefici industrial ......  249,59 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  790,36 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 4.950,12 
 21% IVA ................................................  1.039,52 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 5.989,64 
 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO. 
 
  
 Torelló, 10 de juny de 2013. 
  
 
 
  
� � Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

  Josep Colomer Oferil    Blai Parramon Pla                                                                                                        
  Col. núm.: 6.115                                     Col. núm.: 15.222                                                                         
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Índex 

 

1.- RISCS EN L'ÀMBIT DE LES OBRES DE LA CAPTACIÓ 

2.- RISCS EN L'ÀMBIT DE LES OBRES DEL TRAÇAT DE LA CANONADA 
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El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas que 

garantiza de forma independiente, la seguridad del documento PDF y todo su contenido. Una 

vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez de las firmas anteriores. 
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Peticionari:  Consell Comarcal d’Osona 
Obra:  Ampliació i millora d’una captació d’aigua del Ter 
Població:  Manlleu 

Expedient 1314016 Pàgina 1 de 13 

Informe geològic-geotècnic per al projecte executiu de 
l’ampliació de la captació d’aigua de l’ETAP d’Osona Sud i 
instal·lació d’una nova canonada d’impulsió des de la captació 
fins a la planta. 

- MANLLEU - 

Índex

1. Introducció i objectius

2. Situació de la zona d’estudi

3. Marc geològic

4. Caracterització geotècnica dels materials

5. Hidrogeologia superficial i subterrània

6. Risc Sísmic

7. Càrregues admissibles i assentaments previstos

Annexos
Plànol

Actes d’assaigs de Camp 

Actes de laboratori 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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  Inscrit amb el nº : 4758

Peticionari:  Consell Comarcal d’Osona 
Obra:  Ampliació i millora d’una captació d’aigua del Ter 
Població:  Manlleu 
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1. Introducció i objectius

Introducció

A dates 12 i 14 de maig de 2013 LOSTEC, S.A. va desplaçar a la zona d’estudi un equip tècnic 
que va realitzar les següents investigacions: 

 Perforació de sondeigs mecànics: s’han dut a terme un total de 3 sondeigs mecànics a 
rotació, 2 amb barrina helicoïdal i 1 amb extracció de testimoni continu. L’equip utilitzat és una 
sonda TECOINSA TP 30. Les perforacions helicoïdals s’han fet en sec mitjançant barrina 
helicoïdal de 86 mm de diàmetre amb punta bialeta de vídia. Per altra banda, la perforació 
amb extracció de testimoni continu s’ha entubat fins a cota del substrat resistent per tal d’evitar 
el col·lapse de les parets que impediria la finalització de l’assaig i s’ha utilitzat aigua Els sòls 
registren una moderada a baixa facilitat de perforació.  

Les característiques bàsiques de les perforacions s’exposen a continuació: 

SONDEIG Sh-1

SITUACIÓ Veure plànol de situació adjunt (annexos) 

PROFUNDITAT ASSOLIDA** 0 m 

AIGUA SUBTERRANIA Aprox. a 2,00 m 

MATERIALS PERFORATS 
0,00 – 1,75 m: Reble (trasdós escullera) 
1,75 – 3,45 m: Dip. fluvials 
3,45 ->4,50 m: Substrat Rocós 

SONDEIG Sh-2

SITUACIÓ Veure plànol de situació adjunt (annexos) 

PROFUNDITAT ASSOLIDA** 0 m 

AIGUA SUBTERRANIA -----

MATERIALS PERFORATS 
0,00 – 1,65 m: Reble (trasdós escullera) 
1,65 – 4,00 m: Dip. fluvials 
4,00 ->4,50 m: Substrat Rocós 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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SONDEIG Sc-3

SITUACIÓ Veure plànol de situació adjunt (annexos) 

PROFUNDITAT ASSOLIDA** 0 m 

AIGUA SUBTERRANIA Aprox. a 2,00 m 

MATERIALS PERFORATS 
0,00 – 1,80 m: Reble (trasdós escullera) 
1,80 – 3,50 m: Dip. fluvials 
3,50 ->5,00 m: Substrat Rocós 

* Respecte la rasant actual del terreny a cota d’inici de cada assaig 
     (Sh-2 +0,5 m respecte Sh-1/Sc-3) 

La distribució dels punts s’ha realitzat d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa als 
dos costats de l’actual estació de bombament i tant a prop de la vora del riu com ha estat 
possible. 

 Extracció de mostres: La finalitat del sondeig continu ha estat la de poder extreure 1 
testimoni del substrat resistent per tal de poder-lo assajar i obtenir la resistència d’aquest a la 
compressió simple. Així, els materials extrets s’han destinat al laboratori per la posterior 
identificació i caracterització. 

A continuació es mostren les característiques bàsiques de la mostra escollida: 

CODI 1306046 

TIPUS Sc-3: TR 1 (Costat Sh-1) 

COTES 4,3 m 

LITOLOGIA Marga compacta grisa 

ASSAIGS REALITZATS Cs

Cs: Compressió Simple 

Objectius

L’objectiu del present estudi se centra en la part referent a l’ampliació de la captació d’aiguaper tal 
de poder determinar és determinar la profunditat del substrat resistent i la resistència d’aquest per 
a la implantació de la fonamentació de la nova estació de bombament que es vol instal·lar, en el 
substrat resistent, tan al límit de la vora del riu com sigui possible. 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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2.Situació de la zona d’estudi

La zona estudiada s’emplaça a la vora nord del riu Ter al seu pas entre les instal·lacions de 
l’empresa aigües Vic, S.A. i Malars a una altitud aproximada de 434-435 m (r.n.m). 

LOCALITZACIÓ DE LA ZONA ESTUDIADA 

L’àrea d’investigació se situa sobre una zona aturonada que s’ha generat de forma antròpica a 
partir de l’abocament de terres amb restes rígides varies contingudes per una escullera a peu de 
riu. Així, s’aconseguia que l’estació de bombament actual quedés topogràficament aixecada 
respecte la vora original del riu.  

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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3.Marc geològic 

La zona d’estudi es localitza a la part central de la Plana de Vic, que s’estén a l’extrem oriental de 
la Depressió de l’Ebre. 

El substrat rocós de la Plana es caracteritza pel desenvolupament d’una potent sèrie margosa que 
representa la major part de la successió eocena marina de la zona. Està formada litològicament 
per margues limolítiques grises molt compactes de la Fm. Manlleu (Eocè mig-superior) conegudes 
sota la denominació litostratigràfica més popular de Margues de Vic. 

La Fm. Manlleu presenta una gran homogeneïtat litològica constituint una successió pelítica 
monòtona de varis centenars de metres de gruix i disposició subhoritzontal sense cap accident 
estructural destacable. 

Les formacions terciàries s’estructuren a la regió en un ampli sinclinori de gran radi i eix poc definit 
en direcció E-O, limitat al Nord per l’anticlinal de Bellmunt i pel bloc de la Serralada Prelitoral al 
Sud.

Les formacions superficials quaternàries presenten un desenvolupament important a les zones 
més deprimides de la plana i al peu dels relleus circumdants, constituint dipòsits essencialment 
argilosos-llimosos i localment granulars d’origen al·luvial i col·luvial.  

Tal i com s’ha indicat en l’apartat anterior la zona on es projecten les obres se situa sobre una 
terrassa del Ter que s’ha modificat antròpicament per tal de que la instal·lació de bombament actual 
quedés elevada topogràficament. Litològicament els dipòsits naturals es caracteritzen pel marcat 
predomini de termes fins granulars corresponent a materials d’interior de meandre. Per sota es 
desenvolupa al substrat resistent format er margues compactes grises. 
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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4. Caracterització geotècnica dels materials

D’acord amb les investigacions realitzades s’han diferenciat, per sota d’un tram superficial de sòls 
orgànics, 2 nivells geotècnics: 

Nivell R: Terres remobilitzades amb restes rígides varies. Rebliment. 
Nivell 1: Sorres llimoses. Dipòsit de terrassa. Quaternari. 
Nivell 2: Margues i limolites compactes grises. Substrat resistent. Eocè. 

La distribució dels diferents nivells als punts d’investigació es resumeix a la següent taula:  

PUNTS
D’INVESTIGACIÓ 

NR
(Rebliment)

N1
(Dip. terrassa) 

N2
(Substrat Eocè) 

Sh-1 0,0 - 1,75 m 1,75 -  3,45 m 3,45 - > 4,50 m 

Sh-2 0,0 - 1,65 m 1,65 -  4,00 m 4,00 - > 4,50 m 

Sc-3 0,0 - 1,80 m 1,80 – 3,50 m 3,50 - > 5,00 m 

Amb les dades recollides in situ i la informació documental consultada, com a complement, es 
realitza a continuació la descripció de les seves propietats geològiques i geotècniques. 

Nivell R 
Terres remobilitzades amb restes rígides varies. Rebliment.

El present nivell correspon als un tram de materials antròpics formats per terres remobilitzades que 
inclouen restes rígides diverses (des de graves i fragments del substrat resistent fins a trossos 
ceràmics). 

Aquests materials es trobarien al trasdós d’una escullera que es va construir fins a peu de riu a 
partir de blocs de substrat rocós. 

La seva distribució als diferents punt d’assaig es resumeix a continuació: 
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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PUNTS
D’INVESTIGACIÓ 

NR
(Rebliment)

Sh-1 0,0 - 1,75 m 

Sh-2 0,0 - 1,65 m 

Sc-3 0,0 - 1,80 m 

Ateses les investigacions realitzades i la informació que es té de l’àrea d’estudi la mida dels blocs 
rígids continguts en el present nivell pot ser molt variable de manera que les excavacions que es 
realitzin sobre aquest es podran realitzar amb maquinària convencional. No obstant, donada 
heterogeneïtat i la possible mida d’alguns dels fragments rígids inclosos en el dipòsit poden 
presentar problemes d’inestabilitat especialment a coronació. 

Nivell 1 
Sorres llimoses. Dipòsit de terrassa. Quaternari.

El present nivell correspon als sòls naturals de la zona integrats per dipòsits granulars fins que 
constitueixen la terrassa baixa del riu Ter. Litològicament està format per un nivell de sorres 
llimoses que adopten una tonalitat fosca. 

El seu gruix als punt d’investigació varia entre 1,70 i 2,35 m per als punts d’assaig Sh-2 i Sh-1, 
respectivament. 

La seva distribució als diferents punt d’assaig es resumeix a continuació: 

PUNTS
D’INVESTIGACIÓ 

N1
(Dip. terrassa) 

Sh-1 1,75 -  3,45 m 

Sh-2 1,65 -  4,00 m 

Sc-3 1,80 – 3,50 m 

Constitueixen materials d’excavabilitat alta amb l’ús de maquinària convencional. No obstant, 
caldrà extremar les precaucions davant el possible col col·lapse de les excavacions tant per motiu 
de l’assoliment del nivell freàtic com per la heterogeneïtat del nivell superior. 
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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Nivell 2 
Margues i limolites compactes grises. Substrat resistent. Eocè. 

El present nivell es travessa ens tots els punts de sondeig i s’observa de forma directe a la petita 
cinglera en roca que s’alça a l’altre costat del riu. 

Litològicament està format per margues i limolites grises molt compactes i massives que 
constitueixen la major part de la successió eocena marina de la zona. 

La profunditat a la que s’ha assolit el substrat resistent en cada punt d’assaig (respecte la cota 
d’inici de cada assaig) es resumeix a la següent taula: 

PUNTS
D’INVESTIGACIÓ 

N2
(Substrat Eocè)

Sh-1 3,45 - > 4,50 m 

Sh-2 4,00 - > 4,50 m 

Sc-3 3,50 - > 5,00 m 

D’acord amb la bibliografia i els nombrosos sondeigs realitzats sobre la sèrie eocena de la regió, el 
gruix de la sèrie margosa és de varis centenars de metres a la Plana de Vic i està constituïda per 
una successió monòtona sense intercalacions destacables d’altres litologies. 

Els assaigs efectuats sobre les margues eocenes de la regió ofereixen valors de resistència a la 
compressió simple, qu, entre 100 - 700 kp/cm2.

Es compta amb les dades proporcionades per les anàlisis i assaigs fets sobre 1 testimoni en roca 
extret durant la perforació del Sc-3. Els resultats obtinguts s’exposen a continuació:  

CODI 1206040 

TIPUS Sc-3: TR 1 (Costat Sh-1) 

PROFUNDITAT 4,3 m 
IDENTIFICACIÓ 

LITOLOGIA Marga compacta grisa 

qu 343,95 kp/cm2

!HUMIDA 2,658 g/cm3COMPRESSIÓ
SIMPLE

!SECA 2,622 g/cm3
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)
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Alhora es disposa de 2 anàlisis d’agressivitat vers al formigó fets pobre mostres extretes per una 
campanya similar just a l’altre costat del riu uns metres aigües amunt. Els resultats s’exposen a 
continuació:  

CODI 1206040 1206041 

TIPUS Sc-1: TR 1 Sc-3: TR 1 

PROFUNDITAT 4,4 – 4,8 m 4,4 – 4,6 m 
IDENTIFICACIÓ 

LITOLOGIA Marga compacta grisa 

CONTINGUT SO4= 214,57 mg/kg 189,54 mg/kg QUANTITATIU 
SULFATS AGRESSIVITAT Nul·la Nul·la 

Els resultats  obtinguts  a laboratori indiquen  que els  materials assajats  del present  nivell (SO4:
371,68 – 430,34 mg/kg) no presenten risc d’agressivitat de sulfats al formigó. 

D’acord amb la consulta de la documentació complementària de la Fulla Magna núm. 332 (Vic) a 
escala 1:50.000, les anàlisis petrogràfiques sobre les margues eocenes de la zona indiquen la 
presència de quars i fragments de roques com a integrants majoritaris de la fracció clàstica, el 
ciment és calcari de tipus esparític i la matriu està formada per llims quars - micacis amb 
continguts de minerals argilosos inferiors al 15%.  

Les determinacions semiquantitatives per difracció de Rx efectuades sobre la fracció argilosa 
evidencien un marcat predomini de la il·lita mentre que la clorita i caolinita apareixen en baixes 
quantitats constituint una associació mineralògica amb baix potencial d’expansivitat. No es 
detecten sulfats ni minerals potencialment expansius.  

Considerant les característiques mineralògiques i petrogràfiques dels materials del present nivell, 
es d’esperar que aquests no són expansius i presenten una agressivitat nul·la davant el formigó.  

Les margues inalterades no són excavables amb maquinària convencional. La seva excavació 
requereix l’ús de martell pneumàtic o altres mètodes especials. 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

  Data : 05/05/2013   Foli: 5130150  Núm: SV-05130150/00

  Col-legiat : MYRIAM SERRA SERRA

  Inscrit amb el nº : 4758

Peticionari:  Consell Comarcal d’Osona 
Obra:  Ampliació i millora d’una captació d’aigua del Ter 
Població:  Manlleu 

Expedient 1314016 Pàgina 10 de 13 

5.Hidrogeologia superficial i subterrània

Tot i que les investigacions s’han realitzat sobre la terrassa baixa del Ter i a tocar de la llera 
d’aquest només s’ha detectat presència d’aigua subterrània en el punts d’assaig Sh-1 i Sc-3, que 
s’ha fet de costat. 

El nivell 1, sòls naturals, està constituït per materials bàsicament granulars de manera que el nivell 
d’aigua s’estabilitza, on s’intercepta, aproximadament a la cota a la que se situa la làmina d’aigua 
respecte la cota d’inici de cada assaig. 

Donat que l’aigua detectada és directament la del curs del riu i que l’estudi s’ha realitzat per al 
Consell Comarcal d’Osona, que disposa de nombrosos anàlisis de control de les aigües del Ter, 
no s’ha procedit a la presa de cap mostra. 

6. Risc sísmic

Segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR-02, l’àrea estudiada se situa en una zona 
amb una acceleració sísmica bàsica ab de 0,07·g i un coeficient de contribució K=1. 

El coeficient adimensional de risc, que depèn del període de vida útil (t) de les edificacions, és de 

"#=1 per t: 50 anys. 

El coeficient de sòl dels nivells diferenciats es resumeix seguidament:  

NIVELL GEOTÈCNIC NR
(Rebliments)

N1
(Dip. terrassa) 

N2
(Substrat Eocè) 

TIPUS DE TERRENY IV III I 

GRUIX 1,65 – 1,75 m 1,70– 2,35 m > 50 m 

COEFICIENT DE SÒL, C 2,0 1,6 1,0 
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7. Càrregues admissibles i assentaments previstos

Ateses les indicacions de la direcció d’obra es planteja dur a terme una fonamentació superficial a 
semiprofunda encastada en el nivell 2, substrat resistent. 

Es presenta a continuació la solució de fonamentació plantejada amb el desenvolupament dels 
mètodes de càlcul per a la determinació de les càrregues admissibles i assentaments previsibles 
en cada zona. 

Serà decisió i responsabilitat de la direcció facultativa de l’obra l’adopció de les solucions de 
fonamentació que consideri més convenients. 

Fonamentació superficial a semiprofunda encastada en el nivell 2, substrat rocós. 

La base de la fonamentació ha de quedar en tot moment en materials sans del substrat rocallós. 

Les cotes a les que es desenvolupa el nivell 2 de fonamentació es resumeixen a continuació: 

PUNTS
D’INVESTIGACIÓ 

N2
(Substrat Eocè)

Sh-1 3,45 - > 4,50 m 

Sh-2 4,00 - > 4,50 m 

Sc-3 3,50 - > 5,00 m 

Les càrregues admissibles proposades es poden valorar a partir dels valors normatius, de manera 
que la capacitat portant d’un terreny rocós constituït per un massís homogeni i potent, amb 
estratificació horitzontal o cabussament inferior a 30º, sense alteracions importants, etc., ve 
donada per les següents recomanacions: 

$ Els codis americans indiquen qadm = 0,2 · qu

$ Els codis anglesos permeten qadm = 0,5 · qu

$ La norma danesa DIN-1054 admet per massissos homogenis pressions admissibles superiors a 15 
Kg/cm2
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$ El Codi de Pràctica Britànic (BSCP 20004/1972) recomana l’adopció de tensions admissibles  de  
treball (qa)  per  a  roques  de  la  Classe  6 (margues  i  cretes)  de 6 kp/cm2.

$ D’acord amb els criteris de classificació del CTE i segons la taula D.25 (Pressions admissibles a 
efectes orientatius) per a roques sedimentaries sanes tipus marga es poden adoptar com a valors 
orientatius carregues entre 10 i 40 kp/cm2

De forma conservadora es pot adoptar la següent càrrega admissible (amb un factor de seguretat 
F   3 inclòs):  

qadm= 6,0 kp/cm2

Donat que el substrat (Nivell 2) està constituït per un massís rocós de gran resistència, els 
assentaments previsibles es poden considerar menyspreables. 

Si un cop iniciades les tasques per a la implantació de la fonamentació es registre alguna anomalia 
en el terreny o l’aparició de materials no descrits en la present memòria caldrà realitzar, amb la 
major brevetat possible, un nou reconeixement del terreny per recomanar la solució més 
adequada. 
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LOSTEC SA resta a la seva disposició per a la consulta sobre qualsevol dubte 

Abril de 2013 
LOSTEC, S.A. 

Myriam Serra i Serra 
Geòloga col·legiada núm. 4758

Aquest informe i els documents annexos contenen informació confidencial que només interessa a les persones a les quals 
va dirigit. S'adverteix de la prohibició legal de realitzar còpies parcials o totals de l’informe i documents annexats sense 
autorització expressa dels peticionaris. 

Es presenten els resultats de les investigacions de camp i assaigs de laboratori així com les conclusions tècniques i 
recomanacions segons els treballs realitzats. Tan els assaigs in situ en les investigacions de camp, com els assaigs de 
laboratori s’han fet d’acord amb la normativa vigent segons les acreditacions vigents de LOSTEC, S.A., sense més 
responsabilitats que les derivades de la correcta realització i interpretació dels assaigs segons normativa. Les conclusions 
de l’estudi es refereixen exclusivament a la zona i material indicat en cada punt d’investigació. 

L’informem que les seves dades han estat incorporades al nostre fitxer del que n’és responsable LOSTEC, SA, amb la 
finalitat de realitzar els serveis tècnics que ens ha encarregat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, dirigint-se a les nostres oficines, al carrer Ramon i Cajal, 95 del P.A.E. (Polígon d’Activitats Econòmiques) de Vic.
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Sondeig mecànic

Sh-1
Sc-3

Sh-2

2,0 m

1,4 m

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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Actes d’assaigs de camp 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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  Inscrit amb el nº : 4758 ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1324016
PETICIONARI 01248 CONSELL COMARCAL D´OSONA           

                                   CONSELL COMARCAL D´OSONA           
NIF/CIF P5800015I                                         
OBRA 00005 Cactuació aigua del Ter            C/Ramón d'Abadal i Vinyoles,5      

                                   
POBLACIÓ MANLLEU                            08500 VIC                                

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.
DATA PRESA

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

M00010          
M00008          
M00007          

14/03/2013

10 d'Abril del 2013

Metre lineal de perforació en sòls amb barrina helicoidal
Metre lineal de perforació en roca semidura amb barrina helicoidal
Metre lineal de perforació en graves amb barrina helicoidal
Emplaçament de l'equip de sondeig
Metres lineals per entubat de sondeig

M00048          
M00047          
M00046          
M00027          
M00021          

Segell de còpia confrontada:

M00019          Caixa de portatestimonis (3 metres)
Metre lineal de sondeig en roca semidura amb recuperació contínua
Metre lineal de sondeig en graves amb recuperació contínua

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga
Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

Metre lineal de sondeig en sòls amb recuperació contínua
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Verue plànol de situació esquemàtic adjunt

MOSTRES / ASSAIGS

 Profunditat final

GRÀFICA DE SONDEIG HELICOIDAL

 Grup de treball LOSTEC, S.A. - Deparament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG

 Client
 Obra
 Data

Consell Comarcal d'Osona
Substitució i millora d'una etació de bombament del riu Ter - MANLLEU
Inici: 12/03/13 - Final: 12/03/13

Sh-1
Sonda TECOINSA TP-30

 LITOLOGIA

SONDEIG Sh-1

Em
pl

aç
am

en
t

0,0 m (Respecte la rasant actual del terreny)
4,50 m
Aproximadament a 2,0 m (repecte la cota d'inci de l'assaig)

 N
IV

EL
L 

G
EO

TÈ
C

N
IC

 Nivell freàtic

 Codi
 Equip

 Cota d'inici

 Situació

0,00

1

5

10

1
Sorres llimoses. Dipòsit de terrassa. Quaternari.

15

R

COLUMNA
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

FOTOGRAFIES

Margues i limolites compactes grises. Substrat
        resistent. Eocè. 2

Terres remobilitzades amb restes rígides varies. 
         Rebliment.

1,75

3,45
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Verue plànol de situació esquemàtic adjunt

MOSTRES / ASSAIGS

 Profunditat final

GRÀFICA DE SONDEIG HELICOIDAL

 Grup de treball LOSTEC, S.A. - Deparament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG

 Client
 Obra
 Data

Consell Comarcal d'Osona
Substitució i millora d'una etació de bombament del riu Ter - MANLLEU
Inici: 12/03/13 - Final: 12/03/13

Sh-2
Sonda TECOINSA TP-30

 LITOLOGIA

SONDEIG Sh-2

Em
pl

aç
am

en
t

+0,50 m (Aproximadament respecte el sondeig Sh-1)
4,50 m
No es detecta

 N
IV

EL
L 

G
EO

TÈ
C

N
IC

 Nivell freàtic

 Codi
 Equip

 Cota d'inici

 Situació

0,00

1

5

10

1
Sorres llimoses. Dipòsit de terrassa. Quaternari.

15

R

COLUMNA
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

FOTOGRAFIES

Margues i limolites compactes grises. Substrat
        resistent. Eocè.

2

Terres remobilitzades amb restes rígides varies. 
         Rebliment.

1,65

4,0
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No es detecta

Codi
Equip

Cota d'inici

Situació Verue plànol de situació esquemàtic adjunt (Costat Sh-1)

MOSTRES / ASSAIGS

Profunditat final

GRÀFICA DE SONDEIG CONTINU

Grup de treball LOSTEC, S.A. - Deparament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG
Sh-2
Sonda TECOINSA TP-30

SONDEIG Sc-3

Client

 P
ER

FO
R

AC
IÓ

Obra
Data

Consell Comarcal d'Osona
Substitució i millora d'una etació de bombament del riu Ter - MANLLEU
Inici: 14/03/13 - Final: 14/03/13

Nivell freàtic

Em
pl

aç
am

en
t

+0,50 m (Aproximadament respecte el sondeig Sh-1)
5,00 m

 LITOLOGIA

0,00

1

5

10

15

3,5

COLUMNA
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

FOTOGRAFIES

1) 0 a 3 m
2)  3 a 5 m

1

2

B.S. - Bateria Simple
B.D. - Bateria Doble

C.V. - Corona de Vídia
C.D. - Corona de Diamant

B.
S.

 +
 E

bt
ub

at

C.
V.

 (ø
= 

10
1 

- 8
6 

m
m

)

1,8

B.
D.

C.
D.

 (ø
= 

76
 m

m
)

Sorres llimoses. Dipòsit de terrassa. Quaternari.

Margues i limolites compactes grises. Substrat
        resistent. Eocè.

Terres remobilitzades amb restes rígides varies. 
         Rebliment.
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Actes de laboratori 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1306046
PETICIONARI 01248 CONSELL COMARCAL D´OSONA           

                                   CONSELL COMARCAL D´OSONA           
NIF/CIF P5800015I                                         
OBRA 00005 Cactuació aigua del Ter            C/Ramón d'Abadal i Vinyoles,5      

                                   
POBLACIÓ MANLLEU                            08500 VIC                                

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.
DATA PRESA
MATERIAL Substrat resistent
PROCEDÈNCIA Sc-1 (costat Sh-1)

TIPUS Testimoni roca
COTES 4,3 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

14/03/2013

22 de Març del 2012

Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 1: Resistència a la compressió uniaxial 
(simple) segons UNE 22950-1:1990B13012          

Segell de còpia confrontada:

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga
Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL
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B13012 ASSAIG DE RUPTURA A COMPRESSIÓ SIMPLE EN PROVETES DE ROCA segons UNE 22950-1:1990

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL
DATA FINAL

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG I DE LA MOSTRA

VELOCITAT 0,50 Mpa/s
DIAMETRE PROV. 6,12 cm
ALÇADA PROV. 15,11 cm
HUMITAT MOSTRA 1,38 %
ORIENTACIÓ EIX No s'observa cap pla de debilitat destacable
DENSITAT HUMIDA 2,658 g/cm3
DENSITAT SECA 2,622 g/cm3

Número Càrrega (Kp)
Proveta Assolida

RESULTATS 1

18/03/13
21/03/13

33,7110118,00 99156,40

Assolida
Càrrega (N)

343,95

Resistència
Mpa

Resistència
Kp/cm2
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PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 
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PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex 
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2.1.- Expropiacions 
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PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 2 

1.- OBJECTE 
 

En el present annex es defineixen les superfícies afectades per la realització de l’obra definida. Cal distingir 

tres tipus d’afectacions que es produeixen i que es defineixen en el següent punt. 

 

 

2.- DEFINICIONS 
 

2.1.- Expropiacions 
 

El projecte no preveu la realització de cap expropiació. 

L'ampliació de la captació es realitzarà en terrenys propietat del Consell Comarcal d'Osona. 

 

 

2.2.- Servitud de pas, de pas d’aqüeducte i de pas de línia elèctrica 
 

S’imposa una servitud perpètua de pas sobre les finques afectades que és l’especificada a cada una de les 

mateixes i comprèn les limitacions que tot seguit transcrivim: 

 

a) Servitud de pas pel camí rural existent fins a la captació. Aquest pas, al trobar-se en l’interior d’una 

finca de titularitat privada, pot ser objecte de tancament per part de la propietat, però sempre 

disposant de dret de pas per l’empresa gestora de la infraestructura. 

 

b) Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 3,0 m d’amplada. En el cas d’aqüeducte el 

tub correrà soterrat a una profunditat mínima de 100 cm, aquesta franja inclourà les arquetes i pous 

de registre pel cas dels tubs i de les línies elèctriques. 

Aquesta franja s’utilitzarà per a la construcció, vigilància i manteniment de les instal·lacions i per a la 

col·locació dels mitjans de senyalització adequats. 

 

b) Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una profunditat superior als 80 

cm, a la franja de terreny de senyalització adequats. 

 

c) Prohibició de plantar arbres o arbustos. 

 

d) No es permetrà 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 o realitzar 

desmunts. 

 

e) Lliure accés a les instal·lacions i col·lectors efectuades del personal i dels elements i mitjans 

tècnics necessaris per a poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal·lacions esmentades en el 

projecte, amb pagament dels danys que ocasionin en cada cas. 

 

 

2.3.- Ocupació temporal 
 

Al llarg del període d’execució de les obres s’imposarà una servitud d’ocupació temporal en una franja al 

llarg del traçat de la canonada d'impulsió o línia elèctrica de 10 m (7 m a un costat del traçat i 3 m a l'altre 

costat) on es farà desaparèixer tota mena d’obstacle. Aquests 10 m es consideren a partir de la franja de 3 

m de servitud de pas. 

 

 

2.4.- Termini d’execució 
 

El termini d’execució serà de 2 mesos a comptar des del moment de l’ocupació física dels terrenys. 

 

 

3.- RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 

Seguidament s’adjunta la relació de finques afectades per tal de portar a terme les obres incloses definides 

en aquest projecte, segons polígon al qual pertanyen. Totes les actuacions es troben dins el terme municipal 

de Les Masies de Roda. 

 

 Número afectació: 1 

 Referència cadastral: 08115A00200058 

 Polígon: 2 

 Parcel·la: 58 

 Superfície: 91.843 m² 

 Titular: Josep Salarich Serra 

 DNI: 77258557Q 

 Domicili: Mas Colldecamps 

 Municipi: 08588 Sora (Barcelona) 

 Superfície a expropiar: 0 m2 

 Superfície de servitud de pas aqüeducte: 1.374,00 m² (458,00 m x 3 m) 

 Superfície d’ocupació temporal realització obres: 4.580,00 m² (458,00 m x 10 m) 

   Naturalesa: Rústic 
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 Número afectació: 2 

 Referència cadastral: 08115A00200057  

 Polígon: 2 

 Parcel·la: 57 

 Superfície: 187.979 m² 

 Titular: Teresa Ventura Calm i Jordi Ribas Ventura 

 DNI: 77085304E / 47792503K 

 Domicili: El Pujolar 

 Municipi: 08510 Les Masies de Roda (Barcelona) 

 Superfície a expropiar: 0 m2 

 Superfície de servitud de pas aqüeducte: 108,00 m² (36 m x 3 m) 

 Superfície d’ocupació temporal realització obres: 360,00 m² (36 m x 10 m) 

   Naturalesa: Rústic 

 

 Número afectació: 3 

 Referència cadastral: 08115A00200073 

 Polígon: 2 

 Parcel·la: 73 

 Superfície: 4.238 m² 

 Titular: Josep Salarich Serra 

 DNI: 77258557Q 

 Domicili: Mas Colldecamps 

 Municipi: 08588 Sora (Barcelona) 

 Superfície a expropiar: 0 m2 

 Superfície de servitud de pas aqüeducte: 64,50 m² (21,50 m x 3 m) 

 Superfície d’ocupació temporal realització obres: 215,00 m² (21,50 m x 10 m) 

   Naturalesa: Rústic 

 

 Número afectació: 4 

 Referència cadastral: 08115A00200075 

 Polígon: 2 

 Parcel·la: 75 

 Superfície: 499 m² 

 Titular: Teresa Ventura Calm i Jordi Ribas Ventura 

 DNI: 77085304E / 47792503K 

 Domicili: El Pujolar 

 Municipi: 08510 Les Masies de Roda (Barcelona) 

 Superfície a expropiar: 0 m2 

 Superfície de servitud de pas aqüeducte: 61,50 m² (20,50 m x 3 m) 

 Superfície d’ocupació temporal realització obres: 205,00 m² (20,50 m x 10 m) 

   Naturalesa: Rústic 

 

 

4.- QUADRE  RESUM 
 

            TOTAL: 

            Superfície total a expropiar: 0,00 m² 

            Superfície total de servitud de pas: 1.608,00  m² 

            Superfície total d’ocupació temporal: 5.3 60,00 m² 

 

 

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTA 
 

Per tal de delimitar les parcel·les afectades, s’ha utilitzat la informació extreta de la oficina virtual del 

cadastre.  

S’adjunta plànol cadastral indicant les propietats privades afectades, així com cadascuna de les fitxes de les 

finques afectades. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

023u878 PA Conexió de linia existent amb nova linia

Subministramet i conexió de linia existent amb nova línia, amb empalmes termore-
tractils tot inclòs.

COST TOTAL..................................................................... 850,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

030u787 PA Software planta

Subministrament,  i adaptació de  software existent per el control automàtic i ma-
nual  de les bombes instal.lades.(noves variables d'entrada i sortida).

COST TOTAL..................................................................... 2.250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

13003600 PA Esgotament a cel obert electrobomba

Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o excavació a cel obert amb electro-
bomba submergible per a un cabal no determinat i una alçària manomètrica total
fins a 10 m quant sigui necessari per tal d'executar els treballs previstos

COST TOTAL..................................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003604A u Partida de seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Partida seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

COST TOTAL..................................................................... 4.159,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Sense descomposició

13003605A u Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt

Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt

COST TOTAL..................................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003606A Estudi geotècnic

Realització estudi geotècnic

COST TOTAL..................................................................... 2.180,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Sense descomposició

13003606B Projecte executiu

Realització de projecte executiu

COST TOTAL..................................................................... 12.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003606C Assistència tècnica execució obra

Asssitència tècnica durant l'execució de les obres, que inclou la direcció facultativa,
la coordinació de seguretat i salut i la redacció d'un project as-built

COST TOTAL..................................................................... 15.126,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

13003606D Expropiacions i bens afectats

Previsió de fons per la realització d'expropiacions i compensacions per béns afectats

COST TOTAL..................................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

Sense descomposició

112 juny 2013
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13003611A PA Partida alçada desmuntatge reixa automàtica existent

Partida alçada pel desmuntatge de la reixa automàtica i de tots els seus elements au-
xiliar, tant mecànics i elèctrics, que hi ha muntats en la captació, inclou tots els mit-
jans auxiliars i d'elevació necessaris per realitzar els treballs i la gestió de tot el mate-
rial o dels residus generats o bé deixant-ho a disposició de la propietat si aquest així
ho manifesta

COST TOTAL..................................................................... 750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

13003611B u Desmuntatge de porta metàl·lica dues fulles

Partida integre de desmuntatge de porta metàl·lica existent de dues fulles, inclou
l'emmagatzemat i conservació de la porta per a la seva col·locació una vegada finalit-
zada l'obra

COST TOTAL..................................................................... 145,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

13003611C PA Retirada forjat formigó armat, previ tall

Partida integre per la retirada del forjat de formigó existent, inclou els treballs de tall
de serra perimetral, col·locació d'elements per a la subjecció per la seva elevació i
manipulació, retirada de la peça amb una pluma per a la seva posterior demolició i
demolició i càrrega del bloc de formigó amb mitjans mecànics 

COST TOTAL..................................................................... 1.025,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

13003611D PA Demolició estructura de formigó existent

Partida integre de demolició d'estructura de formigó armat existent, formada per un
pilar de 1.5 m d'alçada i un forjat de 1,60 x 2,25 m que es on hi ha instal·lat el quadre
elèctric de la reixa automàtica i del radiocontrol, inclou la retirada de la coberta exis-
tent a base de placa ondulada de poliester reforçada amb fibre de vidre, el desmun-
tatge de la passarel·la metàl·lica on hi ha el quadre elèctric de les 3 bombes de la ca-
sa INDAR, també inclou la càrrega i la gestió de tots els residus generats

COST TOTAL..................................................................... 890,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA EUROS

Sense descomposició

13003611E PA Treballs realització forats connexió tub FD Ø500 a nou col·lector

Partida alçada que inclou tots els treballs per la realització de les obertures en murs
de formigó per la realització de la connexió de la nova canonada de fosa dúctil de
DN500 amb el nou col·lector previst que es muntarà, inclou els treballs de moviment
de terres necessàris, gestió dels residus i reparació i segellat del murs afectats

COST TOTAL..................................................................... 1.930,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS

Sense descomposició

13003611F PA Retirada terres amb mitj. mecànics, inclòs càrrega sobre camió

Partida alçada de retirada de terres amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

COST TOTAL..................................................................... 95,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

13003611G PA Treballs retirada formigó en tub DN350 i posterior rejuntat i segellat

Partida integre que inclou la retirada del formigó existent del voltant de la canonada
de DN350 per la modificació de la canonada, inclou la retirada de la runa i el poste-
rior rejuntat amb morter sense retracció una vegada col·locats els nous accessoris de
DN350

COST TOTAL..................................................................... 225,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

212 juny 2013
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13003612A PA Partida alçada preparació terreny per plataforma

Partida alçada de preparació i neteja del fons de la llera i del marge per la construc-
ció de plataforma de treball per la contenció de les aigues mitjançant retroexcavado-
ra, inclou el transport i gestió dels residus i/o terrres extrets

COST TOTAL..................................................................... 925,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

13003613A kg Perfil tipus rail, seg. norma europea EN-16374-4

Subministrament de perfil d'acer de tren, tipus rail de 142 mm de cantell, segons nor-
ma euopea EN-16374-4, inclosa la col·locació segons plànols en llosa de formigó
in-situ

COST TOTAL..................................................................... 1,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

13003614A PA Connector en mur de formigó existent

Treballs per la realització d'elements connectors en mur de formigó existent, inclou
la realització de forats de 20 cm de profunditat cada 20 cm de distància mitjans mà-
quina perforadora i col·locació de barres d'acer corrugat B500S de 1 m de longitud i
Ø20 mm fixades amb resines

COST TOTAL..................................................................... 875,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

13003616A PA Retirada d'estructura metàl·lica

Desmuntatge de coberta de xapa simple metàl·lica existent amb mitjans manuals o
mecànics.
Inclou tots el medis d'ascensió necessària com són cistelles, grúes, i protecció d'es-
purnes de l'entorn mitjançant lones ignífuges on sigui necessari.
Inclou la càrrega sobre camió i transport a deixallería autoritzada i tots el permisos,
canons, i taxes necessaries.

COST TOTAL..................................................................... 200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003616B u Porta metàl·lica acer galv. h.210 m i fulla

Partida integre de subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'acer galvantizat
de 210 cm d'alçada i 80 cm d'amplada d'una fulla amb pany, inclou el subministra-
ment i col·locació de l'estructura auxiliar per la seva fixació

COST TOTAL..................................................................... 825,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

13003616C u Reixa ventilació acer galvanitzat

Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica galvantizada de 80 cm d'amplada i
80 cm d'alçada en tancament de façana tipus sandwich

COST TOTAL..................................................................... 175,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

13003618A PA Col·locació de porta dues fulles reutilitzada, granellada i pintada

Partida integre per la col·locació de porta, que ja havia estat muntada en el mateix
lloc, inclou granellat per la retirada de l'oxid, pintat amb una capa d'imprimació i
dues capes d'esmalt i de tot el material i mà d'obra així com els mitjans d'elevació
necessaris pel seu correcte muntatge

COST TOTAL..................................................................... 615,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUINZE EUROS

Sense descomposició

312 juny 2013
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13003618Z PA Partida imprevistos a justificar per la DF

Partida imprevistos a justificar per la Direcció Facultativa

COST TOTAL..................................................................... 20.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT MIL EUROS

Sense descomposició

13003619A u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica d'ESTRUAGUA o eq. p. Q=2.116m3/h

Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o
equivalent per la retenció dels sòlids per a un cabal de 2.116 m³/h muntada en un ca-
nal de 1.000 m d'amplada i 3.290 mm de profunditat total amb una inclinació de 75º
, un pas de la reixa de 15 mm i una potència total instal·lada de 0,75 KW, tota l'es-
tructura serà metàl·lica d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris
necessaris per a la seva fixació i muntatge, que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304,
així com el transport fins a l'obra, la decàrrega, la seva instal·lació i la seva posada en
funcionament

COST TOTAL..................................................................... 14.990,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS

Sense descomposició

13003619B u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m. volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada i 800 mm
d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació de fi-
nestra en mur de formigó, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al
fons del canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els
elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

COST TOTAL..................................................................... 3.428,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

13003619C u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m. volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'amplada i 1.000
mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació
de finestra en mur de formigó, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra
fins al fons del canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

COST TOTAL..................................................................... 3.690,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

13003619D u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m. volant, tipus vessador

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'amplada i 1.000
mm tipus vessador d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta
per l'obsturació de finestra en mur de formigó, fixada a paret vertical amb una alça-
da des del terra fins al fons del canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares
mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer
inox. AISI-304

COST TOTAL..................................................................... 3.780,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

13003619E u Subministrament i muntatge de bomba sub. HOMA, model KX4476 (380)-H244/C

Subministrament i col·locació de bomba submergible de la casa HOMA, model
KX4476 (380)-H244/C, de 675 m³/h a 31 m.c.a. i amb una potència total instal·lada
de 75,6 KW, inclou pedestal per l'acoplament automàtic de fosa amb tub guia

COST TOTAL..................................................................... 26.546,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

Sense descomposició
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13003619F PA Desmuntatge de bombes actuals

Partida integre pel desmuntatge del sistema de bombes actuals, format per 1 bom-
ba HOMA model KX4476 (380)-H244/C i 3 bombes INDAR model BF-10-C-433.4, de
les quals, la bomba HOMA caldrà muntar-la en el mateix pou de bombament amb la
nova configuració del col·lector, dues de les tres bombes INDAR es muntaràn a la
cambra prèvia al bombament i la restant es deixarà a disposició de la propietat

COST TOTAL..................................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003619G u Muntatge bomba INDAR en cambra prèvia

Partida integre de muntatge de bomba de la casa INDAR, model model
BF-10-C-433.4 amb tub guia i pedestal, en la cambra prèvia al bombament segons la
nova configuració del col·lector, inclou realització de la connexió elèctrica, així com
de tot el petit material pel seu correcte muntatge

COST TOTAL..................................................................... 425,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

13003619H u Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada d'enllaç de DN150,
DN250 i DN500Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada
d'enllaç de DN150, DN250 i DN500 segons plànols galvanitzat en calent

COST TOTAL..................................................................... 16.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE MIL DOS-CENTS EUROS

Sense descomposició

13003619I u Ajudes de paleta

COST TOTAL..................................................................... 150,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

13003619J PA Col·locació d'obsturador en tub Ø600 formigó

Partida integre per la col·locació d'un obsturador en la canonada de Ø600 mm exis-
tent d'entrada d'aigua al bombament per a la realització dels treballs de neteja,
col·locació d'una comporta i instal·lació de les bombes en la cambra prèvia

COST TOTAL..................................................................... 1.330,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS

Sense descomposició

13003619K u Subministrament i muntatge comporta mural 600X600 amb torreta i acc. m. volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 600 mm d'amplada i 600 mm
d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació de
tub de Ø600 en guies metàl·liques existent, fixada a paret vertical amb una alçada
des del terra fins al fons del canal de 4,25. La comporta serà estanca a les 4 cares mit-
jançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AI-
SI-304, així com els treballs de neteja i preparació de les guies existent.

COST TOTAL..................................................................... 3.070,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SETANTA EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Sense descomposició

13003621B u Demolició de muret i fonamentació exitent en tanca perimetral

Partida integre de demolició d'un tram de 2 metres del muret perimetral de la tanca
de l'ETAP amb mitjans mecànics per la col·locació de la canonada d'impulsió, inclou
tall previ del formigó, càrrega i gestió de la runa

COST TOTAL..................................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

13003623B u Subministrament i col·locació brida connexió PN16 DN500 FD

Subministrament i col·locació de brida connexió PN16 de DN500 de fosa dúctil per a
la connexió de la canonada de FD en brida fixa DN500, inclòs tot el petit material i
accessoris per a la realització de la connexió
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COST TOTAL..................................................................... 626,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

13003623C u Treballs connexió canonada DN350 existent a col·lector DN500

Treballs de connexió de la canonada existent de FD DN350 mm en el col·lector a ins-
tal·lar d'acer galvantizat de DN500 mm tal i com s'indica en els plànols

COST TOTAL..................................................................... 290,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS

Sense descomposició

13003624D PA Reposició serveis afectat a justificar DF

Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per la reparació de serveis afec-
tats (cables elèctrics, desaigües, col·lectors, xarxa d'aigua, gas,...)

COST TOTAL..................................................................... 5.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS

Sense descomposició

13006124A ml Treballs de col·locació de tanca plast. perimetral

Col·locació de tanca plastificada reutilitzada sobre muret de formigó, inclou tot el pe-
tit material per a la seva correcte col·locació

COST TOTAL..................................................................... 12,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Sense descomposició

13006323A u Subministrament i col·locació brida llisa PN16 DN500 de FD

Subministrament i col·locació de brida llisa PN16 de DN500 de fosa dúctil per a la
connexió del col·lector d'acer galvanitzat amb la canonada de FD, de la casa PAM
SAINT GOBAIN o similar, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realització de
la connexió

COST TOTAL..................................................................... 536,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Sense descomposició

13006324B PA Reposició de graves zona enjardinada ETAP

Reposició de les graves de la zona enjardinada de l'ETAP afectades per la col·locació
de la nova canonada

COST TOTAL..................................................................... 150,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

13006324C PA Partida integre reposició muret tanca perimetral

Partida integre de reposició de 2 m de la tanca perimetral de formigó, inclou forma-
ció de fonament, encofrat del muret, subministrament i col·locació de l'armadura i
formigonat amb HA-25

COST TOTAL..................................................................... 350,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a
obra,formigonera 165lMorter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra  de pedra granítica
amb 250 kg/m3  de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 20,32 20,32
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,14 0,23
B0312020 1,630 t Sorra pedra granit.p/morters 19,99 32,58
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,49 25,87
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,73 1,21
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,30 0,20

COST TOTAL..................................................................... 80,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 20,32 21,34
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,14 0,23
B0310020 1,530 t Sorra p/morters 19,18 29,35
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,49 20,70
B0532310 400,000 kg Calç aèria CL 90 0,09 36,00
C1705600 0,725 h Formigonera 165l 1,73 1,25
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,30 0,21

COST TOTAL..................................................................... 109,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

E32D1A03 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=5m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic per a deixar vist,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 5
m, inclou formació de "sabatés" en les arestes dels murs, neteja de rebaves, part pro-
porcional d'encofrat de forats i finestres i realització d'esgotament a cel obert de la
rasa amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i una alçària ma-
nomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

A0123000 0,400 h Oficial 1a encofrador 24,00 9,60
A0133000 0,400 h Ajudant encofrador 21,31 8,52
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,15 0,12
B0D21030 1,363 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,43 0,64
B0D625A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 8,56 0,09
B0D81680 1,100 m2 Plafó metàl·lic100x250cm,50usos 1,24 1,39
B0DZA000 0,080 l Desencofrant 2,63 0,21
B0DZP600 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.100x250cm 0,50 0,50
CZ112000 0,050 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 0,42
CZ138401 0,050 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,61 0,08
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,10 0,45

COST TOTAL..................................................................... 22,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

E3C5U5H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0122000 0,096 h Oficial 1a paleta 23,30 2,24
A0140000 0,144 h Manobre 19,63 2,83
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,00 68,25
C1701100 0,080 h Camió bomba formigonar 156,75 12,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,10 0,08

COST TOTAL..................................................................... 85,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E3CD1100 m2 Encofrat plafó met. p/llosa fonam.

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
A0123000 0,400 h Oficial 1a encofrador 24,00 9,60
A0133000 0,450 h Ajudant encofrador 21,31 9,59
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,15 0,12
B0D21030 2,727 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,43 1,29
B0D31000 0,001 m3 Llata fusta pi 211,79 0,40
B0D81480 1,078 m2 Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,12 1,23
B0DZA000 0,050 l Desencofrant 2,63 0,13
B0DZP400 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,33 0,33
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,20 0,29

COST TOTAL..................................................................... 22,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E44Z5A25CS kg Acer S275JR,perf.lam.,treb.taller+galva

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, treballat a taller i
galvanitzat, col.locat a l'obra amb cargols i soldat a estructura existent

COST TOTAL..................................................................... 2,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Sense descomposició
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E4BC3000 kg Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,012 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,29
A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista 21,31 0,21
B0A14200 0,012 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,68 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

COST TOTAL..................................................................... 1,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

E4DC1D02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.no vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó no vist

A0123000 0,800 h Oficial 1a encofrador 24,00 19,20
A0133000 0,700 h Ajudant encofrador 21,31 14,92
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,15 0,12
B0D21030 0,900 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,43 0,43
B0D31000 0,001 m3 Llata fusta pi 211,79 0,40
B0D625A0 0,015 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 8,56 0,13
B0D71130 1,000 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,21 1,33
B0D75000 1,000 m2 Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús 7,29 8,38
B0DZA000 0,060 l Desencofrant 2,63 0,16
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 34,10 0,85

COST TOTAL..................................................................... 45,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E535715N m2 Placa nerva. g=50mm,1 acer galv.g=0,5mm,aïll.poliuretà 4

Placa nervada de 50 mm de gruix, formada per una planxa d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb
una làmina bituminosa, amb pendent inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàni-
ques

A0127000 0,400 h Oficial 1a col.locador 23,02 9,21
A0137000 0,100 h Ajudant col.locador 20,44 2,04
B0A5AA00 16,000 u Cargol autorosc.,voland. 0,15 2,40
B538715N 1,000 m2 Placa nerva.,g=50mm,1 planxa d'acer galv.,g=0,5mm,aïllam.poliure 23,09 23,09
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,30 0,28

COST TOTAL..................................................................... 37,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú, de 10 x 20
mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de treball interns de formigó. In-
lou la fixació del perfil de cautxú en el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé
amb claus d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm

A0123000 0,080 h Oficial 1a encofrador 24,00 1,92
A0133000 0,080 h Ajudant encofrador 21,31 1,70
B7J1Z001 1,000 ml Perfil de cautxú hidroexpansiu, de 10 x 20 mm mínim 11,14 11,14

COST TOTAL..................................................................... 14,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

ED356355 u Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó massís 290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

A0122000 3,700 h Oficial 1a paleta 23,30 86,21
A0140000 1,800 h Manobre 19,63 35,33
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,14 0,00
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,49 0,33
B064300C 0,056 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 57,38 3,37
B0F15251 66,670 u Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN 771-1
0,28 20,53

D070A4D1 0,059 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

109,08 6,76

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 121,50 1,82

COST TOTAL..................................................................... 154,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR soldada a
taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per una malla
de 30 x 30 mm aproximadament de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 21,70 1,09
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 18,65 1,87
ZD5ZZ001 1,000 m2 Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30 34,74 34,74

COST TOTAL..................................................................... 37,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i Protecció, marca
LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari metàl·lic, tapes, rails, portes,
platines, borns de connexió, interruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst
de maniobra, seccionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de
potència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'ampliació del 40%,
muntat superficialment, també s'inclou el control i la maniobra de les electrobom-
bes, els variadors de frequencia segons esquema per una potència de 3 bombes
de 75 KW, 1 bomba de 30 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics
de protecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament per control
remot i en funció de variables físiques; voltímetre i amperímetre per cada bomba,
protecció per relé electrònic contra arribada incorrecte de tensió o desequilibri de
fases, protecció contra desencebat del relé de control de potència a cada motor,
temporitzador de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides per in-
terrupcions momentànies repetides, compta-hores i compta-impulsos per cada
bomba, làmpades de senyalització lluminosa del funcionament normal de cada ele-
ment, i si s'atura estan conectat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha
provocat, magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fusi-
bles, borns, pulsadors, i fils.

A012H000 120,000 h Oficial 1a electricista 23,27 2.792,40
A013H000 120,000 h Ajudant electricista 19,97 2.396,40
BGUU0000 1,000 PA Material Vari segons esquema 43.000,00 43.000,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5.188,80 77,83

COST TOTAL..................................................................... 48.266,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobri-
ment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.
Inclosos accessoris i connexionat

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 23,27 4,65
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 19,97 3,99
BGD14210 1,000 u Piqueta connex.terra acer,L=2500mm,d14,6mm,estànd. 10,18 10,18
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 3,31 3,31

COST TOTAL..................................................................... 22,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en cai-
xa estanca i col.locat superficialment

A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 23,27 5,82
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 19,97 4,99
BGDZ1102 1,000 u Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.super 9,80 9,80
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

COST TOTAL..................................................................... 20,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller formada per
una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i posterior galvanitzat en ca-
lent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs formació de replans i graons recoberts
amb emparrillat metàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat
també galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alu-
mini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en para-
ment de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i
elements d'elevació
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COST TOTAL..................................................................... 625,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Sense descomposició

F216Z243 m Retirada reixat,h<=2m, inclòs pals a mà

Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a mà, inclou la reti-
rada dels pals deixant el material a disposició de la propietat

A0140000 0,155 h Manobre 19,63 3,04
A0150000 0,150 h Manobre especialista 20,32 3,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,10 0,09

COST TOTAL..................................................................... 6,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

F2194AL5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam./cont.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

C1105A00 0,061 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,85 4,08
C1311440 0,078 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18 6,72

COST TOTAL..................................................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C1501800 0,032 h Camió transp.12 t 37,68 1,21

COST TOTAL..................................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

F2422020 m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió dúmper

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb ca-
mió dumper de 12 Tn, amb temps d'espera per a la càrrega

C1311120 0,010 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 0,55
C1501800 0,020 h Camió transp.12 t 37,68 0,75

COST TOTAL..................................................................... 1,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,propia excavació,dúmper

Càrrega amb mitjans mecànics de terres sobrants de la pròpia excavació de rases
i pous, sobre amb dúmper o similar

C1311280 0,010 h Pala carregadora s/,gran,s/,erugues 119kW 171,20 1,71

COST TOTAL..................................................................... 1,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

F6A1Z436 m Reixat acer h<=2m,tela metal·lica.,plastificada+pals,D=50mm/3m, muret

Reixat d'acer d'alçària igual o inferior a 2 m amb tela metàl·lica platificada de color
verd, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre muret
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars, inclou si cal la realitza-
ció de forats en el mur per la fixació dels pals

A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 21,70 1,74
A012N000 0,090 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 2,10
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 18,65 1,87
B0A216SG 2,600 m2 Tela metàl.plastificada 2,13 5,59
B6AZ3134 0,340 u Pal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m 9,04 3,07
B6AZA164 0,067 u Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=2,35m 35,35 2,37
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,09

COST TOTAL..................................................................... 16,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

F921101J m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, inclos
el subministrament del material

A0140000 0,050 h Manobre 19,63 0,98
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,14 0,06
B0371000 1,000 m3 Tot-u nat. 20,64 23,74
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C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,95 1,99
C13350C0 0,045 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 2,98
C1502E00 0,025 h Camió cisterna 8m3 41,32 1,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

COST TOTAL..................................................................... 30,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

F9G12442 m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic i fretesat

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat fretesat

A012N000 0,067 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 1,56
A0140000 0,200 h Manobre 19,63 3,93
B064E26B 1,000 m3 Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 73,71 77,40
C1709A00 0,033 h Estenedora p/paviment formigó 78,42 2,59
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,50 0,08

COST TOTAL..................................................................... 85,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

F9GZ2524 m Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fon-
dària, amb mitjans mecànics

A0150000 0,250 h Manobre especialista 20,32 5,08
C170H000 0,250 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 10,69 2,67
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,10 0,08

COST TOTAL..................................................................... 7,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

F9Z4AB24 m2 Armadura p/fissuració sup.pavim.,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

A0124000 0,015 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,36
A0134000 0,015 h Ajudant ferrallista 21,31 0,32
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01
B0B341C2 1,000 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T 0,91 1,09
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

COST TOTAL..................................................................... 1,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant
i extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o
obra de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada
40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 h Oficial 1a paleta 23,30 2,33
A0140000 0,150 h Manobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

COST TOTAL..................................................................... 10,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SIS CÈNTIMS

G213Z323 m3 Enderroc fonam. form.arm.,mitj.mec.,càrrega sobre camió o contenidor

Enderroc de fonament de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega de la runa
sobre camió o contenidor

A0140000 0,500 h Manobre 19,63 9,82
C1103331 0,600 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 69,38 41,63
C1501800 0,600 h Camió transp.12 t 37,68 22,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,80 0,15

COST TOTAL..................................................................... 74,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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G21Z5323 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mitj. mec.,càrrega sobre camió o contenidor

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega de
la runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,500 h Manobre 19,63 9,82
C1103331 0,600 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 69,38 41,63
C1501800 0,250 h Camió transp.12 t 37,68 9,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,80 0,15

COST TOTAL..................................................................... 61,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

G2216101 m3 Excavació de terra veget.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre ca-
mió o bé acopiada al costat de la pròpia excavació per a la seva reutilització

A0140000 0,015 h Manobre 19,63 0,29
C13113B0 0,020 h Pala carregadora s/caden. 11-17t 86,18 1,72
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

COST TOTAL..................................................................... 2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix
amb retroexcavadora gran, inclòs la càrrega del material d'excavació o bé deixat les
terres a la vora de la rasa per la seva reutilizació

A0140000 0,040 h Manobre 19,63 0,79
C1315230 0,045 h Retroexcavadora gran,erugues 178,59 8,04
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

COST TOTAL..................................................................... 8,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,retroexcavadora+martell+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs la càrrega del material d'excava-
ció o bé deixat les terres a la vora de la rasa per la seva reutilizació

A0140000 0,050 h Manobre 19,63 0,98
C1103331 0,550 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 69,38 38,16
C1313330 0,250 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 12,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

COST TOTAL..................................................................... 51,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G222U243 m3 Excav. a cel obert fins,fond.=<=6m,terreny fluix-grava amb aigua,retro.gran+càrrega mec.

Excavació a cel obert fins a 6 m de fondària, en terreny fluix i o grava amb presència
d'aigua, amb retroexcavadora gran o bé giratòria i càrrega mecànica del material ex-
cavat, inclou realització d'esgotament a cel obert de la rasa amb electrobomba sub-
mergible per a un cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a 10 m
quant sigui necessari

A0140000 0,050 h Manobre 19,63 0,98
C1315230 0,050 h Retroexcavadora gran,erugues 178,59 8,93
CZ112000 0,050 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 0,42
CZ138401 0,050 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,61 0,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

COST TOTAL..................................................................... 10,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

G222U321 u Excavació de cata terreny tou, localització instal·lacions enterrades

Treballs d'excavació en terreny compacte per la realització d'una cata per la localitza-
ció d'instal·lacions en servei enterrades amb retoexavadora, inclou el posterior tapat
de la mateixa

A0140000 0,750 h Manobre 19,63 14,72
C1313330 0,750 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 37,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,70 0,22
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COST TOTAL..................................................................... 52,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

G222Z243 m3 Excav.fons rasa,amp:<=4m,fond.=<=2m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec.

Excavació, en fons de rasa de no més de 4 m de fondària, de fins a 4 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroex-
cavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclou realització d'esgotament a
cel obert de la rasa amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i
una alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

A0140000 0,020 h Manobre 19,63 0,39
C1105A00 0,300 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,85 20,06
C1315020 0,100 h Retroexcavadora mitjana 59,09 5,91
CZ112000 0,020 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 0,17
CZ138401 0,020 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,61 0,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

COST TOTAL..................................................................... 26,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

G226U002 m3 Formació de mota mitj. estesa+picon.mat.aport.ext,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.

Formació de mota en el marge del riu mitjançant estesa i piconatge de sòl argilos
d'aportació exterior (material no inclòs), en tongades de 50 cm de gruix, com a mà-
xim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, en zona
inundada per aigua

C1311440 0,050 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18 4,31
C1331200 0,050 h Motoanivelladora mitjana 61,62 3,08
C13350C0 0,050 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 3,31

COST TOTAL..................................................................... 10,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=25cm

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans mecànics, amb
capes no superiors a 25 cm, càrrega i transport no inclosos

A0140000 0,025 h Manobre 19,63 0,49
C1311120 0,025 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,37

COST TOTAL..................................................................... 1,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

G228U10F m3 Rebliment+picon. excavació cel obert,mat.propia obra o ap.ext ,g<=50cm,corró vibr.compac.

Rebliment i piconatge d'excavació a cel obert amb material pròpia excavació o d'a-
portació exterior, en tongades de gruix de fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar i  inclou realització d'esgotament a cel obert de la rasa amb electrobom-
ba submergible per a un cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a
10 m quant sigui necessari

C1313330 0,065 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 3,25
C1335080 0,015 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 49,36 0,74
CZ112000 0,050 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 0,42
CZ138401 0,050 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,61 0,08

COST TOTAL..................................................................... 4,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'arbres i l'arrancada de soques, així
com el transport fins a l'abocador autoritzat de residus 

A0140000 0,088 h Manobre 19,63 1,73
C1311120 0,088 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 4,83
C1501800 0,010 h Camió transp.12 t 37,68 0,38

COST TOTAL..................................................................... 6,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

G2A15000 m3 Subministr.material adequat aport. exterior

Subministrament de material adequat d'aportació exterior, inclòs transport i material
B03D5000 1,000 m3 Material adequat 6,50 6,50
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COST TOTAL..................................................................... 6,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

G2A1U001 m3 Subministr. terra argilosa o llims a obra d'aport.exterior

Subministrament a l'obra de terra argilosa o llims del rentat de graves d'aportació ex-
terior

G2A1U002 1,000 m3 Subministr.terra argilosa 12,00 12,00

COST TOTAL..................................................................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega mec.,rec.5-10km, inclò taxa

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa de residus

C1501800 0,122 h Camió transp.12 t 37,68 4,60
B2RA61H0 1,450 t Deposició controlada centre reciclatge,residus form.

inerts,1,45t/m3,LER 170101
7,50 10,88

COST TOTAL..................................................................... 15,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

G31511N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-20/B/40/I,camió

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

A0140000 0,440 h Manobre 19,63 8,64
B064500B 1,000 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 51,20 52,22
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

COST TOTAL..................................................................... 60,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

G31512H1 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa, cubilot

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

A0140000 0,250 h Manobre 19,63 4,91
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,00 66,30
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,90 0,07

COST TOTAL..................................................................... 71,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

G315Z1N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-30/B/20/II+Qa,cubilot

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

A0140000 0,440 h Manobre 19,63 8,64
B064500C 1,000 m3 Formigó HM-30/B/20/IIa+Qa,>=275kg/m3 ciment 57,00 57,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

COST TOTAL..................................................................... 65,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

G31B3100 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. D<=16mm

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'a-
cer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,14
A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 21,31 0,17
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,68 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

COST TOTAL..................................................................... 1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS

G32515H3 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

A0140000 0,440 h Manobre 19,63 8,64
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,00 66,95
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,22
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COST TOTAL..................................................................... 75,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

G325Z000 m3 Formigó p/murs,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a murs HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 h Manobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa,>=275kg/m3 ciment 65,00 67,28
C1701100 0,110 h Camió bomba formigonar 156,75 17,24
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,08

COST TOTAL..................................................................... 87,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

G325Z001 m3 Formigó p/llosa,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a lloses HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 1,450 h Manobre 19,63 28,46
B065960C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa+Qa,>=275kg/m3 ciment 63,40 64,67
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 28,50 0,71

COST TOTAL..................................................................... 93,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,008 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,19
A0134000 0,012 h Ajudant ferrallista 21,31 0,26
B0A14200 0,006 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,68 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

COST TOTAL..................................................................... 1,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

G3C5Z003 m2 Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs amb morter especial hidrofug, a cada cara dels murs
de formigó

COST TOTAL..................................................................... 4,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,008 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,19
A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista 21,31 0,21
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,68 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

COST TOTAL..................................................................... 1,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

G3J21810 m2 Escullera pedra granit.,pes=1200-2000kg,col.+pala carreg.

Formació de mur d'escullera amb blocs de pedra granítica  de 1200 a 2000 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora o bé excavadora, essent part d'aquesta submer-
gida en el riu

A0121000 0,250 h Oficial 1a 23,30 5,83
B0441800 1,750 t Bloc pedr.escull.pedra granit.800-1200 kg 30,00 57,75
C13113C0 0,250 h Pala carregadora s/caden. 18-25t 108,58 27,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,80 0,09

COST TOTAL..................................................................... 90,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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G4435111 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,galv.en calent i col.obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzada en calent
i col·locat a l'obra mitjançant placa base també galvanitzada I collada al formigó
amb tacs químics M20 d'acer galvanitzat

A0121000 0,030 h Oficial 1a 23,30 0,70
A0140000 0,030 h Manobre 19,63 0,59
B44Z5011 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. 2,50 2,50
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,03

COST TOTAL..................................................................... 3,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer galv. L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a taller per la su-
portació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a perfils tipus L
laminat d'acer galvanitzat en calent de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura
de les potes per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

A0125000 0,020 h Oficial 1a soldador 23,88 0,48
A0135000 0,060 h Ajudant soldador 20,93 1,26
A0122000 0,050 h Oficial 1a paleta 23,30 1,17
A0140000 0,100 h Manobre 19,63 1,96
B44ZZL30 1,500 kg Perfil L 30x30x4 mm acer galvanitzat en calent, S275JR 3,93 5,90
C200P000 0,015 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05

COST TOTAL..................................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular xapa acer 2,5 mm galv. calent, taller, col. obra

Subministrament i col·locació de tapa xapa d'acer de 2,5 mm llegrimat i galvanitza-
da en calent, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix a arqueta
amb dues nanses per la seva manipulació d'acer inox. AISI-304

COST TOTAL..................................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Sense descomposició

G931201J m3 Base tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM, inclou preparació prèvia del terreny

A0140000 0,042 h Manobre 19,63 0,82
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,14 0,06
B0372000 1,000 m3 Tot-u art. 18,90 22,68
C1331200 0,017 h Motoanivelladora mitjana 61,62 1,05
C13350A0 0,023 h Corró vibratori autopropulsat,10-12t 59,14 1,36
C1502E00 0,005 h Camió cisterna 8m3 41,32 0,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

COST TOTAL..................................................................... 26,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

GFH1U706 u Corba de fundició DN500 90-45-22-11
Subministrament i instal.lació de colze de fundició dúctil per a canvi de direcció de 90 - 45 -
22'5 - 11'25 graus en canonada de fundició dúctil DN 400, amb unions embridades tipus EX-
PRES de Saint-Gobain o similar. Inclosos accessoris de muntatge.

A012U000 1,000 h Encarregat 20,49 20,49
A012M000 2,000 h Oficial 1a muntador 21,70 43,40
A013M000 2,000 h Ajudant muntador 18,65 37,30
BF3BU006 1,000 u Colze fund.ductil. amb brides DN 500 90º-45º-22º-11º 885,73 885,73
BNS1U006 1,000 PA Accessoris, juntes, petit material per a colze DN 500 201,86 201,86

COST TOTAL..................................................................... 1.188,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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GFH1U806 m Subministrament i col·locació tub fundició dúctil Ø500, classe C30

Subministrament, muntatge a fons de rasa i prova de tub de fundició dúctil DN500
classe C30 tipus NATURAL de la casa PAM SAINT GOBAIN o similar amb revestiment
exterior format per una capa de 400 g/m² de zinc-alumini 85/15 i una capa d'acabat
de 100 um de pintura epoxi de color blau, revestiment interior a base de morter de
ciment resistent als sulfats vibrocentrifugat, amb unió tipus ESTANDARD tipus cam-
pana amb junta bilavial d'EPDM

A012U000 0,040 h Encarregat 20,49 0,82
A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 21,70 1,09
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 18,65 0,93
BF32U006 1,000 m Tub de fundició dúctil DN500 143,55 143,55
BF33U006 0,200 u Anell amb junta 5,44 1,09
BF3DU000 1,000 u Lubricant per juntes i petit material. 0,21 0,21
C1501500 0,020 h Cam.transp. 5 t 29,59 0,59
C150U001 0,020 u Transport a obra 0,72 0,01

COST TOTAL..................................................................... 148,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

GFZAZAH0 u Dau ancoratge colze cond.D=500mm

Dau d'ancoratge de formigó HM-20/P/20/I, per a colzes en conduccions de diàme-
tre 500 mm

A0121000 0,500 h Oficial 1a 23,30 11,65
A0140000 0,500 h Manobre 19,63 9,82
B064100C 1,500 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 57,68 86,52
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,50 0,54

COST TOTAL..................................................................... 108,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

GG22TQ1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització so-
terrada

A012H000 0,042 h Oficial 1a electricista 23,27 0,98
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,97 0,40
BG22TQ10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada
5,44 5,55

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,40 0,02

COST TOTAL..................................................................... 6,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de conne-
xió a terra

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 23,27 4,65
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 19,97 3,99
BG380900 1,000 m Conductor coure nu,1x35mm2 3,38 3,45
BGY38000 1,000 u P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

COST TOTAL..................................................................... 12,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

GGTU99 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 1x240mm2,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL
RV, unipolar, de secció 1x 240 mm2

A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 23,27 0,58
A013H000 0,025 h Ajudant electricista 19,97 0,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02
BYU778 1,000 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 1x240mm2 4,38 4,38

COST TOTAL..................................................................... 5,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic, de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN150
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171,
unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202
amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50
segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

COST TOTAL..................................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic, de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN250
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171,
unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202
amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50
segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 2,040 h Oficial 1a muntador 21,70 44,27
A013M000 4,080 h Ajudant muntador 18,65 76,09
BN12Z200 1,000 u Vàlvula comporta volant DN250 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic

de BELGICAST
363,80 363,80

C1503300 2,040 h Camió grua 3t 42,65 87,01

COST TOTAL..................................................................... 571,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

GN42Z2350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, tipus WAFER se-
gons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25),
amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix
d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a
mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de 200 mm de llar-
gada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes
d'estanqueïtat.

A012M000 0,935 h Oficial 1a muntador 21,70 20,29
A013M000 1,870 h Ajudant muntador 18,65 34,88
BN42Z200 1,000 u Subministrament de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de

BELGICAST
417,49 417,49

C1503300 1,870 h Camió grua 3t 42,65 79,76

COST TOTAL..................................................................... 552,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

GN42Z500 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500, tipus WAFER, de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500 PN10, tipus WAFER de la
casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25),
amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix
d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a
mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de 200 mm de llar-
gada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes
d'estanqueïtat

A012M000 1,700 h Oficial 1a muntador 21,70 36,89
A013M000 3,400 h Ajudant muntador 18,65 63,41
BN42Z500 1,000 u Subministrament de vàlvula papallona DN500, tipus WAFER, de

BELGICAST
1.201,60 1.201,60

C1503300 3,400 h Camió grua 3t 42,65 145,01
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COST TOTAL..................................................................... 1.446,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

GN83Z150 u Vàlvula de retenció DN150 de bola

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN150 entre brides, in-
clòs tot el petit material i accessoris per a la realització de la connexió
 

COST TOTAL..................................................................... 327,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

GN83Z250 u Vàlvula de retenció DN250 de bola

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN250 entre brides, in-
clòs tot el petit material i accessoris per a la realització de la connexió
 

COST TOTAL..................................................................... 1.135,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Sense descomposició

Z118U004 m3 Formació de llit recolzament tub, sauló o sorra vermella

Formació de llit de sorra o sauló de com a mínim 10 cm de guix a fons de rasa pel re-
colzament del tub amb mitjans manuals, inclou el subministrament del material i la
col·locació a la rasa amb mitjans mecànics

A0150000 0,300 h Manobre especialista 20,32 6,10
C1315020 0,050 h Retroexcavadora mitjana 59,09 2,95
C133A0K0 0,220 h Picó vibrant,plac.60cm 8,43 1,85
B031U001 1,000 m3 Sauló 1,96 1,96

COST TOTAL..................................................................... 12,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació

Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolerable d'aprotació
exterior o de la propia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm mitjançant
retroexcavadora i corró vibrant

C1315020 0,065 h Retroexcavadora mitjana 59,09 3,84
C1335080 0,010 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 49,36 0,49

COST TOTAL..................................................................... 4,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Z5Y1U007 m Remat carener de xapa galva. Des. 500mm

Subministrament i col·locació de remat de carener en xapa d'acer galvanitzat de de-
senvolupament màxim de 500 mm

COST TOTAL..................................................................... 11,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Sense descomposició

Z5Y1U0BAG m Remat peu de xapa

Subministrament i col·locació de remat perimetrals de peu de xapa, en xapa d'acer
prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix.

COST TOTAL..................................................................... 10,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Sense descomposició

Z5Y1U0CNT m Remat cantonera

Subministrament i col·locació de remat de cantonera en xapa d'acer prelacat de de-
senvolupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix

COST TOTAL..................................................................... 10,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Sense descomposició

1912 juny 2013

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Z5Y1U0PET m Remat Interior Peto (bateaguas)

Subministrament i col·locació de remat bateaigüesd'entrega de tancament interior
(peto) a coberta, en xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i
gruix de 0,6 mm.

COST TOTAL..................................................................... 10,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Sense descomposició

ZD5ZZ001 m2 Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30
Emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR galvanitzat en calent, format per una malla de 30 x 30
mm aproximadament I  pletines verticals de 30 x 2 mm

COST TOTAL..................................................................... 34,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Sense descomposició

ZG20U005 m Placa de PVC de protecció

PLACA DE PVC DE PROTECCIÓ DE 300 MM PER A SENYALITZACIÓ DE CA-
BLES ELÈCTRICS.

COST TOTAL..................................................................... 2,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

ZG20U010 m BANDA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS
BANDA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS ENTERRATS.

COST TOTAL..................................................................... 0,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NOU CÈNTIMS

Sense descomposició

2012 juny 2013

bparramon
Rectángulo

bparramon
Rectángulo
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1.- CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 

 

1.1.- Objecte i àmbit d'aplicació 

 

1.1.1.- Objecte 

Aquest plec de clausles té per objecte definir i establir les condicions administratives i legals d'apliació durant l'execució de les obres definides 

en el projecte. 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució de les obres de:  PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA 

CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ 

FINS A LA PLANTA. 

 

 

1.2.- Direcció d'obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions 

establertes per la propietat estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la 

Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'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. 

 

- Els quadres de preus. 

 

- El preu i termini d'execució contractats. 

 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la propietat. 

 

- Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

 

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 de la definició de les obres i de la seva execució 

per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell 

mateix. 

 

- 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 aquest Plec, el que estableix el Programa 

de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, 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 el Contractista. 

 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart 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. 

 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, 

posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 

minimitzar-los. 

 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per la 

propietat. 

 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs. 

 

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 

sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la propietat. 

 

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. 
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1.3.- Desenvolupament de les obres 

 

1.3.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de 

replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació 

de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i 

característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

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. 

 

1.3.2.- Plànols d'obra 

Un cop efectuat el 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 hauran de formular-se 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, 

qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 

petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

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. 

 

1.3.3.- Programes de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà 

aprovat per la propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

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 as-segurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà  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. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per 

modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui 

convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la 

seva redacció. 

 

A part d'això, 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. 

 

1.3.4.- Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el 

Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

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, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, 

seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 

acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del 

Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
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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 propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui 

adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

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 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. 

 

Les despeses en assaigs i control de materials i execució de les obres aniran a compte del Contractista,  entenent-se que el 

seu cost es troba implícit en cadascun del preus unitaris del Quadre de Preus núm. 1 del projecte, i no  sobrepassaran el dos 

per cent (2%) del Pressupost d’Execució Material. Aquest Control és l’autocontrol  que haurà d’efectuar el Contractista 

ineludiblement i el seu import serà íntegrament assumit pel Contractista. 

 

1.3.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

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. 

 

1.3.6.- Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, 

programació i seguiment que li 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 tingut que 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. 

La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es 

reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

 

1.3.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així 

com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 

amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.3.8.- 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 abans de l’inici de les obres. 

 

1.3.9.- Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, 

en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons 

hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, 

additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 

per rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en 

aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de 

la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que 

aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.3.10.- 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.. 

 

1.3.11.- 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. 

 

 

1.4.- Amidament i abonament 

 

1.4.1.- Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment 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. 
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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 les corresponents amidaments i presa de 

dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

1.4.2.- Abonament de les obres 

 

1.4.2.1. 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 núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no 

podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma 

real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 

etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

1.4.2.2. 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, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat 

dins de les   obres. 

- 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 i  energia elèctrica necessaris per a les 

obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  manifest pels corresponents 

assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

 

1.5.- Classificació del contractista 

 

Atès que el projecte de construcció té un pressupost superior a 120.202,42 € i el promotor es una administració pública, el contractista 

de l’obra haurà de disposar la corresponent classificació segons la CLASSIFICACIÓ D’OBRES DE L’ESTAT. 

 

1.6.-  Documents de que consta el projecte  

 

Document núm. 1: Memòria i annexes 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Amidaments i pressupost 

  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al projecte com interpretació, complement o precisió de les 

seves determinacions. 

 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, en general que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de 

les parts Facultativa, legal i tècnica, així com plànols i demés documents del projecte, hauran de ser incorporats íntegrament al 

contracte, i per això tant la Propietat com el Constructor, hauran de firmar al peu del present Plec i restants documents del projecte en 

testimoni de que els coneixen i accepten. 

 

No es podrà modificar cap Condició General o Particular sense l'aprovació de la Direcció. 

 

 

1.7.-  Adjudicació 

 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis 

afectats.  

 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds afectades, essent aquests treballs a 

càrrec de l'adjudicatari. 

 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per a la 

construcció de l'obra d'aquest projecte. 

 

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la persona o propietat que resulti perjudicada. 

 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels abocadors. 

 

 

1.8.-  Subcontractes 

 

El contractista podrà subcontractar les tasques o parts d’obra que ell cregui convenint o necessari, complint i respectant les condicions 

d’aquest Plec de Condicions. La subcontractació no l’eximeix de la responsabilitat que ha adquirit al contractar l’obra. 

La relació de la D.F. o de la propietat serà sempre amb el contractista d’origen. 

 

 

1.9.-  Danys a tercers i accidents de treball 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d’instal·lar, hauran de complir el Codi de 

Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres.  
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Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància 

dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director. 

 

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, 

sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 

 

 

1.10.-  Causes de rescissió de contracte 

 

L' incompliment de les prescripcions contractuals per part de l'empresa adjudicatària pot ser causa per a la rescissió del contracte. 

 

 

1.11.-  Assegurances 

 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una PÒLISSA 

D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la 

totalitat de les obres. 

 

 

1.12.- Obligacions i drets del contractista 

 

Inici de l'obra: 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada, amb suficient antelació, l'inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això 

no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es 

desprengui de l'acta. 

 

Oficina: 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a 

tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 

sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 

 

Del personal tècnic: 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  tècnic que portarà la direcció tècnica de 

l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat 

d'obra. 

 

Subjecció als plànols i ordres: 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, 

no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que 

el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una 

variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

 

Conservació d'accessos: 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que 

han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 

 

Normes de seguretat i salut: 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observació de les disposicions contingudes en "Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 

257, de 25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en 

especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i 

experiència de l'encarregat d'aquesta. 

 

Mitjans auxiliars: 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de 

seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels materials de construcció que no afectin a l'obra. 

 

Del compliment del pla de l'obra: 

El Constructor està obligat a complir el pla de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, 

és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el contracte. 

Replanteig: 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra 

que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic Director. 

 

Recusació del personal: 

Remetre's al punt 3 del següent apartat 1.2.2. 

 

Obra mal executada: 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de 

nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director. 

Acceptació de mostres: 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, així com conservar-les en tot 

moment per a la seva comparació. 

 

Assegurances socials: 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances socials, etc., essent d'ell la 

responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma. 

 

Presència a l'obra: 

El Constructor haurà de presentar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no 

compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder 

recusar-les després el Constructor. 

 

Obres ocultes: 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de les parts de l'obra que han de 

quedar ocultes, fonaments, armadures, etc. 

 

Conservació de l'obra: 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

 

Tracte amb industrials: 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del 

Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra. 

 

Drets del Constructor: 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi per a una correcta execució de 

l'obra. 
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1.13.-  Facultats de la Direcció d’Obra 

 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estes exposat en els 

documents. 

  

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva descripció errònia que siguin 

indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el costum prèvia autorització de la 

Direcció Facultativa. 

 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del Tècnic designat pel Promotor. 

 

Obligacions, drets i responsabilitats: 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls 

complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució 

de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 

 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc., que es precisin per poder realitzar correctament l'obra, 

visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de forma que conegui perfectament totes les etapes, així com 

d'informar al consistori de la seva marxa. 

 

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de 

definició del projecte i de les dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 

 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense el seu coneixement i consentiment i 

les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de 

seguretat adoptades. 

 

Acceptació dels materials: 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no s'adapten a allò especificat en el Plec de 

Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

Refús del personal: 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, amb la seva actitud posi traves a la bona 

marxa dels treballs. 

 

Obra mal executada: 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o 

finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes 

d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor. 

 

Recepció de l'obra: 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en 

aquesta. 

 

Visites d'obra: 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la 

del propietari. 

 

Llibre d'ordres: 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui convenients per a bona marxa de l'obra i en 

definitiva, totes les que cregui necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 

 

 

1.14.-  Començament, ritme, plaç i condicions generals d’execució de les obres 

 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les obres, un Pla d'Obra amb especificació dels 

terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució. 

 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de 

les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del 

Promotor. 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes variants al Pla d'Obra, el 

Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 

 

 

Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i densitats de la capa de sub- base i assaigs de 

qualitat dels tractaments superficials. 

 

 

1.15.-  Obres defectuoses 

 

El contractista, com és natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions generals exigides en el Plec de Condicions, i 

realitzar tots els treballs contractats d’acord amb l’especificat en aquest document. 

Es per això que fins que no es faci la recepció definitiva de l’obra, el contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que en l’obra pugin existir, per la seva mala execució o per la mala qualitat dels material utilitzats o 

aparells col·locats, sense que pugui servir d’excusa, ni li atorgui dret algun, la circumstancia de que l’Arquitecte, Enginyer o els seus 

auxiliars, no li hagi cridat l’atenció, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades les certificacions parcials de l’obra, que sempre es 

suposa que s’eleven y abonen a bon compte. Així mateix ser d’us responsable la correcta conservació de les diferents parts de l’obra, 

una vegada executades, fins al seu lliurament. 

Com a conseqüència de l’anterior exposat, quant l’Arquitecte, Enginyer o els seus representats en l’obra avisin de vicis o defectes en 

els treballs efectuats, o que les materials empleats no reuneixin les condicions fixades, ja sigui durant el curs de l’execució dels treballs 

o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció definitiva, es podrà disposar que les aparats defectuoses siguin demolides i 

reconstruïdes d’acord amb el fixat i en tot ell exposat en el contracte. 

El suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte, o la seva demolició, no fos tècnic possiblement, s’actuaria sobre la 

devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia proporcional a la importància dels defectes i en relació al grau d’acabat de 

l’obra. 

En el cas de la reiteració en l’execució de les unitats defectuoses, o quant aquestes siguin de gran importància, la propietat podrà 

optar, previ assessorament de la D.F., per a la rescissió del contracte sense perjudici de les penalitzacions que pugui imposar el 

contractista amb concepte d’indemnització.  

 

 

1.16.-  Recepció de les obres 

 

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Doc. núm.: 3 -PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 

 

 

Article 111. Compliment dels contractes i recepció 

 

111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat 
dins el mes següent a aquell en què s’ha produït el lliurament o la realització de l’objecte del contracte.  A la intervenció de 
l’Administració corresponent, li ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva, per tal que hi pugui 
assistir potestivament en les seves funcions de comprovació de la inversió. 

 

Article 147. Recepció i termini de garantia 

 

147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en l’article 111.2, hi ha de concórrer un facultatiu 
designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista, 
assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració 
contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar l’acta corresponent. A partir de 
llavors comença el termini de garantia. 

 

 

1.17.-  Període de prova o garantia 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, mecanismes, instal·lacions, aparells i obra 

executada, que estimi necessaris per a la comprovació de les condicions que han de complir. 

 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 

 

1.18.-  Condicions de caràcter econòmic 

 

1.18.1.-  Garanties 

El termini de garantia serà a càrrec del contractista el qual queda fixat en un any, comptant a partir de la data de recepció provisional. 

Durant aquest termini, la conservació i reparació de les obres que especifica el contracte, corren a càrrec del contractista. 

 

1.18.2.-  Preus contradictoris 

Quant el contracte estigui tancat i es detectin preus contradictoris és seguiran els fixats segons el projecte sempre notificant-ho a la 

D.F., en cas contrari es notificarà a la D.F. per tal de prendre les mesures correctores. 

 

 

1.18.3.-  Valoració, mesura i abonament dels treballs 

Els amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en el Pressupost, document núm. 4. 

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 

 

1.18.4.-  Revisió de preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec de Condicions Econòmic - Administratives, 

disposi el contrari. 

 

1.18.5.-  Penalitzacions 

Les penalitzacions es fixaran quant és firmi el contracte entre la propietat o el seu representat legal i el contractista. Les penalitzacions, 

acceptades per ambdues parts, seran notificades a totes les parts implicades i a la D.F. 

 

 

 

1.18.6.-  Assegurances i conservació de les obres 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una PÒLISSA 

D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la 

totalitat de les obres. 

 

 

2.- CLAUSULES TÈCNIQUES GENERALS 

 

2.1.- Objecte 

 

Aquest plec de clausules té per objecte definir i establir les condicions tècniques que hauràn de complir els materials que s'empraran a l'obra. 

 
Torelló, 10 de juny de 2013 

 

 

  Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

 

 

    Josep Colomer Oferil     Blai Parramon Pla 
    Col. núm.: 6.115                                       Col. núm.: 15.222                                                                         
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SPB\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 
 
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 la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de la 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 l'amasat ni pel curat. 
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SPB\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: 
     - 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 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 la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la 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 la 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 la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      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 83-130): 
- 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 mes 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 requerides per l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 per el 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 la 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
 - 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 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 conformitat del fabricant 
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 la 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 la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà 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 per el 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 de 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 
- 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
 
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. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 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 no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin 
procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-
2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 
tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que 
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 



¦      4     ¦      26-45    31-54    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 (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-
2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5% 
- A la resta:  < 1% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 
 
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/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. 
* 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 DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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 cada 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) 
     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies 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. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
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 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
 
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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si 
no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 



Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar 
estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les 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/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 DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 
realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, 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 cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de 
compactació. 
 
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 en l'execució. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels agents externs, en particular davant de 
l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només s'ha de poder 
utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), G = espessor 
(diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la 
partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions 
perpendiculars. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals: 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
- Coeficient de desgast ¿Los Ángeles¿ (UNE-EN 1097-2):  < 50 
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El percentatge de pedres amb un pes inferior 
a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
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/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 DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca. 
     - Coeficient de desgast ¿Los Ángeles¿ (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134). 
     - Resistència a l'acció dels sulfats. 
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, s'han de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast ¿Los Ángeles¿ (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 



     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca. 
     - Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels fronts de treball. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu ús. 
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SPB\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 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  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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+: Certificació de Conformitat CE 
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 
- 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 de 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 de 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, l'altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per 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'acopi existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 



Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 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 amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada 
a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació 
en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 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 ha de poder 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 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
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 morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l'embalatge, o be 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 cal. 
- 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 la 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 cal 
- 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, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant 
conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
corresponents a la designació concreta. 
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys 
cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2) 
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar 
obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, 
una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de 
prendre 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. 
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SPB\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 la 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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 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, consistencia 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 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 la EHE-08 i complir la 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 
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 mes 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 i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids pels 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. 



- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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 la 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 la EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - 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 
- 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 la 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) 
          - 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 la 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 la 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 la 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 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. 
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SPB\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 la 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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 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, consistencia 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 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 la EHE-08 i complir la 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 
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 mes 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 i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids pels 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. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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 la 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 la EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - 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 
- 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 la 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) 
          - 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 la 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 la 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 la 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 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
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 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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SPB\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 
- 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 la 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 la 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 
 
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 la 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. 
 
\ 
�

������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL 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. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
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 d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària 
(UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que 
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. 
Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea 
nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o 
diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, 
realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles 
dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal 
de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
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). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 



En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats 
en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de la 
EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser 
conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es 
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es 
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 
provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i 
les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent 
a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres 
més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de la UNE 
EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus 
d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 

doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes 
en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del 
tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei 
en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als 
marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb 
les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 
superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la 
EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 



¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 



¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 



- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les 
seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà 
sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 
una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma 
solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans 
de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts 
als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
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). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades 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 de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha 
de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
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. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
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:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
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 per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us 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 us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
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) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació 
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
 



PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb 
un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-
EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del 
límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-
EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, 
ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
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 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
 - 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 conformitat del fabricant 
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 EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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. 
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 la UNE-EN 771-3 i assajades segons la 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%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 
6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
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: 
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 sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne 
aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons 
UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 



- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 
de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 
de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 
de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 
material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures 
de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 
punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 
s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 
considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 
la EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la EAE per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels 
valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant 
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 
seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 
muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part 
no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres 
d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les 
peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar 
els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han 
de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 
pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels 
valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant 
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 
8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el 
temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 



Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig 
escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los 
aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones 
técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección 
transversal. 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero 
DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- 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 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte 
del mateix. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-
1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el 
producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces 
rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans 
d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment 
ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 
10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l'annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 



Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació 
els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i 
orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la 
taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com 
defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre 
provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 
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SPB\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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma 
UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada 
i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no 
ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 
cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 
s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 



- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la 
tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, 
conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/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% 
 
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:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques. 
 
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. 
 
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 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. 
Especificaciones de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 



- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
\ 
�

������������������� �����	�
��������	����
�
�	�����
���	�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������ ����������������������	���������������������	������������������������������������������������������������������������������������

������������������� ���
����$����
�����	�����
��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������	

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 
entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para 
tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada 
mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de 
procediment de cada assaig concret. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que 
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 



 
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, 
estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
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 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa  
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es 
pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material 
aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
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 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 



- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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 d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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 d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió 
a terra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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SPB\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: 
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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 



 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció 
afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques 
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de 
curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de 
desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-
08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i 
lligaments. 
 
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). 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 
una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada 
cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan 
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats 
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en 
tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució 
dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval 
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 



No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, 
sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 
podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals 
als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 
durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives 
del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha 
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui 
portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat 
i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 
retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures 
s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin 
sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 
executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 
100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* 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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques. 



Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 
una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada 
cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan 
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats 
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en 
tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució 
dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval 
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, 
sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 
podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals 
als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 
durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives 
del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha 
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui 
portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat 
i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 
retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures 
s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin 
sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 
executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 
100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* 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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas 
es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de 
tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats 
en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 
en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent 
a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la 
llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 
amb la normativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta 
d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 



Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 
una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada 
cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan 
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats 
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en 
tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució 
dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval 
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, 
sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 
podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 



¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals 
als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 
durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives 
del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha 
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui 
portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat 
i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 
retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures 
s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin 
sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 
executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 
100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* 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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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o 
registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d'estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser 
hermètica, ha de disposar de junt de goma. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que 
la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 



Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
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 
Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les 
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 
a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 
elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
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. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
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: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 
l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament 
del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el 
seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que 
estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
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. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 



 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
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: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 
l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament 
del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
\ 
�

������������������� ����������
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�!����������������� ����
		��������	����������������	�����	��������	��������������������������������������������������������������������������������

������������������� 
����	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���'��������������� ����������
����������
����(������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
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: 
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. 
 
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 per els 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 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 
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SPB\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 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 
amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar 
vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
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% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la 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, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 
tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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. 
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
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). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
891/2004. 
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: 
- 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 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
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. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte 
en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
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 
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 aconseguir la densitat prescrita a l'apartat 
anterior. 
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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 
incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la 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 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 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/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. 
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.  
 
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.  
 
\ 
�

�'���������������� ��&	������
������	!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�'����������������� ��(�����
������	�����������
�
��
���������
����������������������������������������������������������������������������������
������������	

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment 
pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos 
imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés 
d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
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 temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, 
segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar 
en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a 
l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si 
s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en 
forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es 
col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament 
que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació 
d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a 
l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a 
que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc. 



El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha 
de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a 
l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix 
temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al 
formigó fresc. 
 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 
aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del 
formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats 
en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han 
d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta 
precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot 
moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
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). 
* 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/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. 
 
PAVIMENT PER A 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir 
esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 



La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de 
tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats 
en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 
en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent 
a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 
amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
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 terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, 
les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
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. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures 
necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar 
separada de la resta de productes de l'excavació. 
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. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no perpendicular a ella i deixar sense 
excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb 
material adequat. 
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. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord amb les instruccions de la DF. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre 
la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 
existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 
aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les 
disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a 
evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats 
amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a 
l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, 
etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu 
adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades 
per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de 
cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la 
flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza 
explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del 
mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte 
amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 
d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el 
tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència de 
barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o 
caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i 
seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la 
meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es 
pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les 
indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni 
carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb 
elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del 
explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
 
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. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
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 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. 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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 
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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SPB\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: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- 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 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
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% 
- 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. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, 
justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre 
la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 
existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 
aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les 
disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a 
evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 



Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats 
amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a 
l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, 
etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu 
adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades 
per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de 
cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la 
flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza 
explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del 
mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte 
amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 
d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el 
tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència de 
barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o 
caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i 
seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la 
meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es 
pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les 
indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni 
carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb 
elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del 
explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
 
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. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
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 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, 
etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i 
arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
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. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos 
en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
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.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
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'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la 
DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per 
sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no 
perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que 
no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han 
d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
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 
 
m2 de superfície 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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SPB\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 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 
amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar 
vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
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. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
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. 
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SPB\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 la 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'ausencia de defectes significatius en la superficie 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 en la 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. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 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'ausencia de defectes significatius en la superficie 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 formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. 
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, 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: 
- 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 de 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats 
en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 
en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent 
a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 
amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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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: 
- Murs de contenció 
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 la 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. 
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 en la 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. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 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. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 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'ausencia de defectes significatius en la superficie 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 formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. 
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, 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. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de 
l'element hagi assentat. 
 
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: 
- 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 de 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. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats 
en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 
en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent 
a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 
mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 
amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas 
es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats 
en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 
en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent 
a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 
amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
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 



 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Protecció de la zona de treball 
- Subministrament dels blocs 
- Transport fins al lloc de col·locació 
- Col·locació dels blocs 
- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d'escullera: 
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o 
grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Alçària:  ± 5% 

 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball. 
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la coraça 
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça 
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades anteriorment. 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta 
superfície. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un 
pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de manera que el conjunt quedi massís i que 
l'escullera resulti amb el suficient travament. 
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en superfície: 
- Pes de l'escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de l'escullera > 2 t:  >= 70% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 
cm. 
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments. 
 
ESCULLERA: 
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs. 
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar segons les seccions transversals indicades al Projecte, 
i de manera que no es formin segregacions a l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, 
no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material 
disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 
 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic 
i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la 
zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes. 
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i 
talussos indicats en els plànols. 
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de la part de l'obra sobre la que ha de 
descansar aquest mantell. 
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre els blocs hi hagi la màxima travada i el 
menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord amb una cadència dels successius 
mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de successius mantells. 
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima percolació possible i es disipi l'energia de 
les onades. 
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre les diferents classes d'escullera, que ha 
de ser: 
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 



- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres 
dels mantells superiors en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 
 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als camions, pesant-los abans i després de 
descarregar. 
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra. 
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte del contratista. 
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil. 
 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
* 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) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb 
la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega. 
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com 
el gruix de les diferents capes de material. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les 
condicions pactades. 
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la 
categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a 
l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que 
no es detectin errors al llarg d'una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o 
geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos 
d'execució. 
 
\ 
�

������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������ ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������	

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que 
suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha 
d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la 
seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han 
d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de la EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de la EAE.  
 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó. 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material 
contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 



- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 
seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 
muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part 
no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article    
       76.2 de la EAE 
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de la EAE 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 
material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.  
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs 
en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes 
superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha 
de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es 
produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els 
efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que 
puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva 
capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada 
permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb 
procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.  
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a 
mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i 
acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres 
d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les 
peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al ¿collat a tocar¿ sense sobretesar 
els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han 
de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 
pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins 
l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida 
i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, 
disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures 
de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 
punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 
s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 
considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 



L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de 
la EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la EAE per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero 
DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
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) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat per el constructor, tant per als productes 
com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN 
ISO 15614-1.  
La D.F comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas 
que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de 
l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de la EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les 
toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la D.F. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.  
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 
subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la D.F., i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme al apartat 77.4.2 de la EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode 
de soldadura més adient.  
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons la UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la D.F. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per 
mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 
extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 
anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 
amb les exigides per la normativa vigent. 
 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 
amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de la EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en 
angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en la UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la 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, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 
tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
891/2004. 
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: 
- 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 
 
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. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte 
en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
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 
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 aconseguir la densitat prescrita a l'apartat 
anterior. 
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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 
incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la 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 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 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/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. 
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.  
 
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.  
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en 
general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, 
runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 
enterrados. 
 
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 canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 
conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per 
pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
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: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 
l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 



- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament 
del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

01 CAPTACIÓ

TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS01.01

G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrre-
ga mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'ar-
bres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'abocador
autoritzat de residus 
Lateral esquerra captació actual
zona de treball

1 14,00 3,00 42,00 42,00Act0030

42,00

13003611A PA Partida alçada desmuntatge reixa automàtica existent

Partida alçada pel desmuntatge de la reixa automàtica i de tots els
seus elements auxiliar, tant mecànics i elèctrics, que hi ha muntats en
la captació, inclou tots els mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per
realitzar els treballs i la gestió de tot el material o dels residus gene-
rats o bé deixant-ho a disposició de la propietat si aquest així ho ma-
nifesta
Reixa automàtica existent 1 1,00Act0030

1,00

F216Z243 m Retirada reixat,h<=2m, inclòs pals a mà

Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a
mà, inclou la retirada dels pals deixant el material a disposició de la
propietat
Tanca en muret a demolir 1 2,25 2,25Act0030

1 7,50 7,50Act0030
Tanca en muret a mantenir 2 5,50 11,00Act0030

1 10,00 10,00Act0030

30,75

13003611B u Desmuntatge de porta metàl·lica dues fulles

Partida integre de desmuntatge de porta metàl·lica existent de dues
fulles, inclou l'emmagatzemat i conservació de la porta per a la seva
col·locació una vegada finalitzada l'obra

Porta existent entrada captació 1 1,00Act0030

1,00

G21Z5323 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mitj. mec.,càrrega sobre camió o contenidor

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb mitjans mecà-
nics i càrrega de la runa sobre camió o contenidor

Mur perimetral 1 10,10 0,23 1,15 2,67Act0030
1 2,92 0,23 1,15 0,77Act0030
1 2,73 0,23 1,15 0,72Act0030

4,16

G213Z323 m3 Enderroc fonam. form.arm.,mitj.mec.,càrrega sobre camió o contenidor

Enderroc de fonament de formigó armat, amb mitjans mecànics i càr-
rega de la runa sobre camió o contenidor

Fonament mur perimetral 1 10,10 0,50 0,50 2,53Act0030
1 2,92 0,50 0,50 0,73Act0030
1 2,73 0,50 0,50 0,68Act0030

3,94

13003611C PA Retirada forjat formigó armat, previ tall

Partida integre per la retirada del forjat de formigó existent, inclou
els treballs de tall de serra perimetral, col·locació d'elements per a la
subjecció per la seva elevació i manipulació, retirada de la peça amb
una pluma per a la seva posterior demolició i demolició i càrrega del
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bloc de formigó amb mitjans mecànics 
Forjat cambra de vàlvules (3,73 m
x 2,73 m)

1 1,00Act0030

Forjat cambra prèvia bombament
(3,73 x 1,27 m)

1 1,00Act0030

2,00

F2194AL5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega
cam./cont.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càr-
rega sobre camió o contenidor

Paviment existent costat
bombament actual

1 9,60 6,00 57,60Act0030

Forjat cambra de vàlvules 1 3,90 2,73 10,65Act0030
Forjat cambra prèvia bombament 1 3,90 1,27 4,95Act0030

73,20

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus
Muret perimetral 1,3 4,16 5,41Act0030
Fonament mur 1,3 3,94 5,12Act0030
Paviment de formigó 1,3 57,60 0,20 14,98Act0030
Forjat cambra de vàlvules 1,3 3,90 2,73 0,30 4,15Act0030
Forjat cambra prèvia bombament 1,3 3,90 1,27 0,30 1,93Act0030

31,59

13003611D PA Demolició estructura de formigó existent

Partida integre de demolició d'estructura de formigó armat existent,
formada per un pilar de 1.5 m d'alçada i un forjat de 1,60 x 2,25 m
que es on hi ha instal·lat el quadre elèctric de la reixa automàtica i
del radiocontrol, inclou la retirada de la coberta existent a base de
placa ondulada de poliester reforçada amb fibre de vidre, el desmun-
tatge de la passarel·la metàl·lica on hi ha el quadre elèctric de les 3
bombes de la casa INDAR, també inclou la càrrega i la gestió de tots
els residus generats
Captació 1 1,00Act0030

1,00

13003611E PA Treballs realització forats connexió tub FD Ø500 a nou col·lector

Partida alçada que inclou tots els treballs per la realització de les
obertures en murs de formigó per la realització de la connexió de la
nova canonada de fosa dúctil de DN500 amb el nou col·lector pre-
vist que es muntarà, inclou els treballs de moviment de terres neces-
sàris, gestió dels residus i reparació i segellat del murs afectats

Connexió col·lector a tub FD Ø500 1 1,00Act0030

1,00

13003611F PA Retirada terres amb mitj. mecànics, inclòs càrrega sobre camió

Partida alçada de retirada de terres amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Nova arqueta vàlvula DN350 1 3,50 0,80 1,50 4,20Act0030

4,20

13003611G PA Treballs retirada formigó en tub DN350 i posterior rejuntat i segellat

Partida integre que inclou la retirada del formigó existent del voltant
de la canonada de DN350 per la modificació de la canonada, inclou
la retirada de la runa i el posterior rejuntat amb morter sense retrac-
ció una vegada col·locats els nous accessoris de DN350
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Connexió nou col·lector a tub
existent DN350

1 1,00Act0030

1,00

MOVIMENT DE TERRES01.02

G2216101 m3 Excavació de terra veget.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o bé acopiada al costat de la pròpia excavació
per a la seva reutilització

Lateral dret zona de treball 1 14,00 4,00 0,30 16,80Act0030
Ampliació (lateral dret captació
actual)

1 14,00 3,00 0,30 12,60Act0030

Frontal captació actual 1 9,00 4,00 0,30 10,80Act0030

40,20

13003612A PA Partida alçada preparació terreny per plataforma

Partida alçada de preparació i neteja del fons de la llera i del marge
per la construcció de plataforma de treball per la contenció de les ai-
gues mitjançant retroexcavadora, inclou el transport i gestió dels resi-
dus i/o terrres extrets

Àmbit plataforma de treball 1 1,00Act0030

1,00

G2A1U001 m3 Subministr. terra argilosa o llims a obra d'aport.exterior

Subministrament a l'obra de terra argilosa o llims del rentat de gra-
ves d'aportació exterior
Plataforma de treball 1 11,50 5,00 2,50 143,75Act0030

0,5 26,50 1,70 2,50 56,31 200,06Act0030

200,06

G226U002 m3 Formació de mota mitj.
estesa+picon.mat.aport.ext,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.

Formació de mota en el marge del riu mitjançant estesa i piconatge
de sòl argilos d'aportació exterior (material no inclòs), en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, uti-
litzant corró vibratori autopropulsat, en zona inundada per aigua
Plataforma de treball 1 11,50 5,00 2,50 143,75Act0030

0,5 26,50 1,70 2,50 56,31 200,06Act0030

200,06

G222U243 m3 Excav. a cel obert fins,fond.=<=6m,terreny fluix-grava amb
aigua,retro.gran+càrrega mec.

Excavació a cel obert fins a 6 m de fondària, en terreny fluix i o grava
amb presència d'aigua, amb retroexcavadora gran o bé giratòria i
càrrega mecànica del material excavat, inclou realització d'esgota-
ment a cel obert de la rasa amb electrobomba submergible per a un
cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a 10 m
quant sigui necessari
EXCAVACIÓ PER AMP.
CAPTACIÓ

1 8,00 12,00 3,50 336,00Act0030

0,5 6,50 1,70 3,50 19,34Act0030
Deducció zona plataforma de
treball

-1 8,00 3,00 1,00 -24,00Act0030

Deducció de terra vegetal -1 10,00 6,00 0,30 -18,00 313,34Act0030
RETIRADA PLATAFORMA DE
TREBALL

0,5 26,50 1,70 2,50 56,31Act0030

1 20,00 1,00 2,50 50,00Act0030
0,5 16,00 1,70 2,50 34,00 140,31Act0030

REBAIX SUBASE PAVIMENTAct0030
Zona interior captació sense
excavació a cel obert

1 3,00 3,00 0,20 1,80Act0030

455,45
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455,45

G222Z243 m3 Excav.fons rasa,amp:<=4m,fond.=<=2m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec.

Excavació, en fons de rasa de no més de 4 m de fondària, de fins a 4
m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del ma-
terial excavat, inclou realització d'esgotament a cel obert de la rasa
amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i una
alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari
Llosa de fonamentació 1 46,75 0,90 42,08Act0030

42,08

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix amb retroexcavadora gran, inclòs la càrrega del mate-
rial d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa per la seva
reutilizació
Rasa fonamentació muret
perimetral

1 3,00 0,60 0,50 0,90Act0030

1 7,00 0,60 0,50 2,10Act0030
1 3,50 1,50 1,00 5,25Act0030

8,25

G228U10F m3 Rebliment+picon. excavació cel obert,mat.propia obra o ap.ext ,g<=50cm,corró
vibr.compac.

Rebliment i piconatge d'excavació a cel obert amb material pròpia
excavació o d'aportació exterior, en tongades de gruix de fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar i  inclou realització d'es-
gotament a cel obert de la rasa amb electrobomba submergible per
a un cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a 10 m
quant sigui necessari

Excavació realitzada en terra 1 293,54 293,54 293,54Act0030
Volum ocupat per ampliació -1 4,37 3,30 2,37 -34,18Act0030

-1 3,30 3,30 3,79 -41,27Act0030
-1 1,50 1,60 3,79 -9,10Act0030
-1 3,17 1,30 3,79 -15,62 -100,17Act0030

Guix pavimentació (50 cm) -1 7,00 5,50 0,50 -19,25Act0030

174,12

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km
Terres excavació, a acopi 1,3 313,34 407,34Act0030
Terres excavació, per replè 1,3 132,04 171,65Act0030
Roca excavació, a acopi 1,3 42,08 54,70Act0030
Roca excavació, per replè 1,3 42,08 54,70Act0030
Terra vegetal, d'excavació a acopi 1,3 40,20 52,26Act0030
Terra vegetal, d'acopi a estesa 1,3 40,20 52,26 792,91Act0030
Terra excavació rasa muret, a
acopi

1,3 8,25 10,73Act0030

803,64

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus
TERRES SOBRANTS PRÒPIA
EXCAVACIÓ

Act0030

Terres excavació, acopiades 1,3 181,30 235,69Act0030
TERRES PLATAFORMA DE
TREBALL RESTANTS

1,3 56,31 73,20Act0030

1,3 50,00 65,00Act0030
1,3 34,00 44,20Act0030

TERRES RASA PERIMETRAL 1,3 3,00 3,90 421,99Act0030

421,99
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421,99

F2422020 m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió dúmper

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar
en obra, amb camió dumper de 12 Tn, amb temps d'espera per a la
càrrega

Terres excavació, per replè 1,3 132,04 171,65Act0030
Roca excavació, per replè 1,3 42,08 54,70Act0030
Terra vegetal, d'acopi a estesa 1,3 40,20 52,26 278,61Act0030
SOBRANT TERRES EXCAVACIÓ
ACOPIADES

Act0030

Terres excavació, acopiades 1,3 181,30 235,69Act0030
Terres rasa muret, acopiades 1,3 3,00 3,90Act0030

518,20

G3J21810 m2 Escullera pedra granit.,pes=1200-2000kg,col.+pala carreg.

Formació de mur d'escullera amb blocs de pedra granítica  de 1200
a 2000 kg de pes, col·locats amb pala carregadora o bé excavadora,
essent part d'aquesta submergida en el riu

Protecció lateral captació 2 15,00 4,00 120,00 120,00Act0030

120,00

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=25cm

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 25 cm, càrrega i transport no in-
closos

Terra vegetal excavada 1,3 40,20 52,26 52,26ACT0010

52,26

FONAMENTACIÓ01.03

G31511N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-20/B/40/I,camió

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Muret perimetral 1 3,00 0,60 0,10 0,18Act0030
1 7,00 0,60 0,10 0,42Act0030
1 2,73 0,60 0,10 0,16Act0030

Arqueta vàlvula DN350 1 3,50 0,80 0,10 0,28Act0030

1,04

G315Z1N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-30/B/20/II+Qa,cubilot

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Llosa de fonamentació 1 46,75 0,15 7,01Act0030
Pou bombeig extracció aigua -1 0,70 0,70 0,15 -0,07Act0030

6,94

G31512H1 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa, cubilot

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
Muret perimetral 1 3,00 0,60 0,50 0,90Act0030

1 7,00 0,60 0,50 2,10Act0030
1 2,73 0,60 0,50 0,82Act0030

3,82

G31B3100 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. D<=16mm

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a mà-
xim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Muret perimetral (q= 56 kg/m3) 56 3,00 0,60 0,50 50,40Act0030

56 7,00 0,60 0,50 117,60Act0030
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56 2,73 0,60 0,50 45,86Act0030

213,86

E3CD1100 m2 Encofrat plafó met. p/llosa fonam.

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
Pou bombeig extracció aigua 1 0,70 0,70 1,00 0,49Act0030
Perimetre llosa per sobre estrat
rocós

1 28,11 0,50 14,06Act0030

2 0,70 0,50 0,70Act0030

15,25

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
CANAL AMPLIACIÓ CAPTACIÓAct0030
ARMAT BASEAct0030
2# Ø20 cada 20 cm (q=50 kg/m3) 50 46,25 1,20 2.775,00Act0030
ESPERES ARRANCADA MURSAct0030
2 barres Ø20 c. 20 cm de 3 ml (75
kg/ml)

75 14,35 1.076,25Act0030

75 10,00 750,00Act0030
75 3,00 225,00Act0030

FONS ARQUETA VALVULA
DN350

Act0030

ARMAT BASEAct0030
2 # Ø16 cada 25 cm (100 kg/m3) 100 3,50 0,80 0,25 70,00Act0030
ESPERES ARRANCADA MURSAct0030
2 barres Ø12 c. 20 cm de 1,5 ml
(15 kg/ml)

15 2,00 30,00Act0030

4.926,25

E3C5U5H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa fonamentació canal 1 46,25 1,20 55,50Act0030
Llosa arqueta vàlvula DN350 1 3,50 0,80 0,25 0,70 56,20Act0030
Mermes (10%) 0,1 56,20 5,62Act0030

61,82

13003613A kg Perfil tipus rail, seg. norma europea EN-16374-4

Subministrament de perfil d'acer de tren, tipus rail de 142 mm de
cantell, segons norma euopea EN-16374-4, inclosa la col·locació se-
gons plànols en llosa de formigó in-situ
Protecció frontal, 13 u de 2,20 m
(44,79 kg/ml)

44,79 28,60 1.280,99Act0030

1.280,99

13003600 PA Esgotament a cel obert electrobomba

Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o excavació a cel
obert amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i
una alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari per
tal d'executar els treballs previstos

Realtizació fonamentació 0,8 0,80Act0030

0,80
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MURS DE FORMIGÓ01.04

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de
treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el
formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada
20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5
cm
JUNTES HORITZONTALSAct0030
En mur comportes 2 3,600 7,200Act0030
En murs laterals 2 4,750 9,500Act0030

2 9,000 18,000Act0030
En mur existent bombament 2 3,200 6,400Act0030
JUNTES VERTICALSAct0030
En mur existent bombament 4 3,500 14,000Act0030
En mur comportes 4 3,500 14,000Act0030
SUBTOTAL 69,100Act0030
Solapaments (2%) 0,02 69,100 1,382Act0030

70,48

E32D1A03 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=5m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
per a deixar vist, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats
a dues cares, d'una alçària <= 5 m, inclou formació de "sabatés" en
les arestes dels murs, neteja de rebaves, part proporcional d'encofrat
de forats i finestres i realització d'esgotament a cel obert de la rasa
amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i una
alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

MURS AMPLIACIÓ CAPTACIÓAct0030
Murs laterals 4 4,37 1,97 34,44Act0030

2 3,30 3,29 21,71Act0030
2 4,50 3,29 29,61Act0030
4 1,20 3,29 15,79Act0030
4 1,30 3,29 17,11Act0030
2 2,00 3,29 13,16Act0030
2 1,30 3,29 8,55Act0030

Mur transversal desnivell 2 3,30 1,32 8,71Act0030
Mur transversal comportes 2 2,70 3,29 17,77Act0030
MURET PERIMETRAL 2 3,00 1,15 6,90Act0030

2 7,00 1,15 16,10Act0030
2 2,75 2,00 11,00Act0030
4 0,80 2,00 6,40Act0030

207,25

G32B3101 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
ARMAT BASE MURS AMPLIACIÓ
CAPTAC

Act0030

2# Ø20 cada 20 cm (q=180 kg/m3)Act0030
Murs laterals 2 4,37 0,30 1,97 929,76 A*B*C*D*180Act0030

1 3,30 0,30 3,29 586,28 A*B*C*D*180Act0030
1 4,50 0,30 3,29 799,47 A*B*C*D*180Act0030
2 1,20 0,30 3,29 426,38 A*B*C*D*180Act0030
2 1,30 0,30 3,29 461,92 A*B*C*D*180Act0030
1 2,00 0,30 3,29 355,32 A*B*C*D*180Act0030
1 1,30 0,30 3,29 230,96 A*B*C*D*180Act0030

Mur transversal desnivell 1 3,30 0,30 1,32 235,22 A*B*C*D*180Act0030
Mur transversal comportes 1 2,70 0,30 3,29 479,68 A*B*C*D*180Act0030
MURET PERIMETRALAct0030
2# Ø10 cada 20 cm (q=65 kg/m3) 1 3,00 0,23 1,15 51,58 A*B*C*D*65Act0030

1 7,00 0,23 1,15 120,35 A*B*C*D*65Act0030

4.676,92

G32515H3 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
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va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
MURET PERIMETRAL 1 3,00 0,23 1,15 0,79Act0030

1 7,00 0,23 1,15 1,85Act0030
1 2,75 0,23 2,00 1,27Act0030
2 0,80 0,30 2,00 0,96Act0030

4,87

G325Z000 m3 Formigó p/murs,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a murs HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
AMPLIACIÓ CAPTACIÓAct0030
Murs laterals 2 4,37 0,30 1,97 5,17Act0030

1 2,99 0,30 3,29 2,95Act0030
1 5,67 0,30 3,29 5,60Act0030
1 9,97 0,30 3,29 9,84Act0030

Mur transversal desnivell 1 3,30 0,30 1,32 1,31Act0030
Mur transversal comportes 1 2,70 0,30 3,29 2,66Act0030
Deducció altura paviment de
formigó sobre murs

-1 5,44 0,30 0,20 -0,33Act0030

-1 6,75 0,30 0,20 -0,41Act0030

26,79

G3C5Z003 m2 Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs amb morter especial hidrofug, a cada
cara dels murs de formigó

Murs laterals 4 4,37 1,97 34,44Act0030
2 3,30 3,29 21,71Act0030
2 4,50 3,29 29,61Act0030
4 1,20 3,29 15,79Act0030
4 1,30 3,29 17,11Act0030
2 2,00 3,29 13,16Act0030
2 1,30 3,29 8,55Act0030

Mur transversal desnivell 2 3,30 1,32 8,71Act0030
Mur transversal comportes 2 2,70 3,29 17,77Act0030
Deducció altura paviment de
formigó sobre murs

-1 5,44 0,20 -1,09Act0030

-1 6,75 0,20 -1,35Act0030

164,41

E4DC1D02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.no vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó no vist
FORJAT CANAL AMPLIACIÓAct0030
Encofrat inferior llosa 1 4,67 2,70 12,61Act0030
Encofrat lateral frontal 1 2,70 0,50 1,35Act0030
Encofrat lateral posterior 1 2,70 0,50 1,35Act0030

15,31

E4BC3000 kg Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
ARMAT BASE 2# Ø20 cada 20 cm
(q=180 kg/m3)

Act0030

Forjat canal 1 6,37 3,30 0,30 1.135,13 A*B*C*D*180Act0030
Act0030

1.135,13

G325Z001 m3 Formigó p/llosa,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba

Formigó per a lloses HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
FORJAT CANAL AMPLIACIÓAct0030
Llosa canal 1 4,67 2,70 0,30 3,78Act0030

3,78

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm re-
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coberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de
80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de
fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resi-
nes, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur
de formigó
Accés a ampliaciço 2 11,00 22,00 22,00Act0030

22,00

13003614A PA Connector en mur de formigó existent

Treballs per la realització d'elements connectors en mur de formigó
existent, inclou la realització de forats de 20 cm de profunditat cada
20 cm de distància mitjans màquina perforadora i col·locació de bar-
res d'acer corrugat B500S de 1 m de longitud i Ø20 mm fixades amb
resines
Unió murs/llosa ampliació en mur
existent captació

1 1,00Act0030

Unió murs/llosa arqueta vàlvula
DN350

0,3 0,30Act0030

1,30

13003600 PA Esgotament a cel obert electrobomba

Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o excavació a cel
obert amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i
una alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari per
tal d'executar els treballs previstos

Realtizació mur i lloses 1,2 1,20Act0030

1,20

PAVIMENTACIÓ01.05

F921101J m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM, inclos el subministrament del material

Zona a pavimentar 1 9,60 5,90 0,30 16,99Act0030
Deducció ocupació mus ampliació -1 16,06 0,30 -4,82Act0030

12,17

F9G12442 m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic i fretesat

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistèn-
cia tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de ca-
mió, estesa i vibratge mecànic i acabat fretesat
Zona a pavimentar 1 9,60 5,90 0,20 11,33Act0030
Deducció tapes metàl·liques -1 12,40 0,20 -2,48Act0030

8,85

F9Z4AB24 m2 Armadura p/fissuració sup.pavim.,malla el.b/corrug.ME
30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o sole-
ra amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Zona a pavimentar 1 9,60 5,90 56,64Act0030
Deducció tapes metàl·liques -1 16,06 -16,06Act0030

40,58

F9GZ2524 m Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics
Perimetre murs ampliació captació 1 6,75 6,75Act0030

1 5,15 5,15Act0030
Longitudinal en zona lliure 1 6,50 6,50Act0030

18,40
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ADEQUACIÓ CASETA QUADRES ELÈCTRICS01.06

13003616A PA Retirada d'estructura metàl·lica

Desmuntatge de coberta de xapa simple metàl·lica existent amb mit-
jans manuals o mecànics.
Inclou tots el medis d'ascensió necessària com són cistelles, grúes, i
protecció d'espurnes de l'entorn mitjançant lones ignífuges on sigui
necessari.
Inclou la càrrega sobre camió i transport a deixallería autoritzada i
tots el permisos, canons, i taxes necessaries.
Xapa de coberta 1 1,00 1,00Act0050
Escala existent 1 1,00Act0030

2,00

E44Z5A25CS kg Acer S275JR,perf.lam.,treb.taller+galva

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent,
treballat a taller i galvanitzat, col.locat a l'obra amb cargols i soldat a
estructura existent
Mènsules 16 0,20 15,80 50,56Act0050
Corretges 4 2,00 13,40 107,20Act0050
Corretges 6 4,00 13,40 321,60Act0050
Muntants 3 3,00 13,40 120,60Act0050
Biga cap de pilar 2 4,00 16,70 133,60 733,56Act0050
Arriostraments 1 12,00 12,00 144,00Act0030

877,56

E535715N m2 Placa nerva. g=50mm,1 acer galv.g=0,5mm,aïll.poliuretà 4

Placa nervada de 50 mm de gruix, formada per una planxa d'acer gal-
vanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40
kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, amb pen-
dent inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàniques
Façana frontal 1 4,32 2,42 10,45Act0050
Façana lateral 2 1,60 2,22 7,10Act0050
Façana posterior 1 4,32 2,04 8,81Act0050
Coberta 1 1,75 4,50 7,88 34,24Act0050

34,24

Z5Y1U0CNT m Remat cantonera

Subministrament i col·locació de remat de cantonera en xapa d'acer
prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix

Façana frontal 2 2,42 4,84Act0050
Façana posterior 2 2,04 4,08Act0050
Porta 2 2,10 4,20Act0050

1 1,00 1,00 14,12Act0050

14,12

Z5Y1U007 m Remat carener de xapa galva. Des. 500mm

Subministrament i col·locació de remat de carener en xapa d'acer
galvanitzat de desenvolupament màxim de 500 mm
Façana frontal 1 4,32 4,32Act0050
Façana lateral 2 1,60 3,20 7,52Act0050

7,52

Z5Y1U0PET m Remat Interior Peto (bateaguas)

Subministrament i col·locació de remat bateaigüesd'entrega de tan-
cament interior (peto) a coberta, en xapa d'acer prelacat de desenvo-
lupament màxim 500 mm. i gruix de 0,6 mm.

Façana posterior 1 4,32 4,32 4,32Act0050

4,32

Z5Y1U0BAG m Remat peu de xapa

Subministrament i col·locació de remat perimetrals de peu de xapa,
en xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i 0,6
mm de gruix.
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Façana frontal 1 4,32 4,32Act0050
Façana lateral 2 1,60 3,20Act0050
Façana posterior 1 4,32 4,32 11,84Act0050

11,84

13003616B u Porta metàl·lica acer galv. h.210 m i fulla

Partida integre de subministrament i col·locació de porta metàl·lica
d'acer galvantizat de 210 cm d'alçada i 80 cm d'amplada d'una fulla
amb pany, inclou el subministrament i col·locació de l'estructura auxi-
liar per la seva fixació
Entrada caseta quadres elèctrics 1 1,00Act0030

1,00

13003616C u Reixa ventilació acer galvanitzat

Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica galvantizada de 80
cm d'amplada i 80 cm d'alçada en tancament de façana tipus sand-
wich

Ventilació caseta 2 2,00Act0030

2,00

SERRALLERIA I TANCAMENTS PERIMETRALS01.07

F6A1Z436 m Reixat acer h<=2m,tela metal·lica.,plastificada+pals,D=50mm/3m, muret

Reixat d'acer d'alçària igual o inferior a 2 m amb tela metàl·lica plati-
ficada de color verd, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre muret de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars, inclou si cal la realització de forats en el
mur per la fixació dels pals

1 5,00 5,00Act0030
2 10,00 20,00Act0030
1 12,00 12,00Act0030
1 3,00 3,00Act0030

40,00

13003618A PA Col·locació de porta dues fulles reutilitzada, granellada i pintada

Partida integre per la col·locació de porta, que ja havia estat munta-
da en el mateix lloc, inclou granellat per la retirada de l'oxid, pintat
amb una capa d'imprimació i dues capes d'esmalt i de tot el material
i mà d'obra així com els mitjans d'elevació necessaris pel seu correc-
te muntatge
Porta entrada captació 1 1,00Act0030

1,00

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer galv. L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer galvanitzat en ca-
lent de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes per
a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 
Obertura comportes canal 2 0,50 1,00ACT0010

2 2,70 5,40ACT0010
Obertura en ampliació captació 1 18,70 18,70ACT0010
Obertura en cambra prèvia
bombament

2 3,90 7,80Act0030

2 1,27 2,54Act0030
Obertura en cambra de vàlvules 2 3,90 7,80Act0030

2 2,73 5,46Act0030
Plataforma cambra prèvia
bombament

2 3,90 7,80Act0030

2 1,27 2,54Act0030
Ampliació plataforma cambra
bombament

2 1,00 2,00Act0030

Arqueta vàlvula DN350 1 2,75 0,80 2,20Act0030

63,24

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

 Pàgina 11

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

Obertura comportes canal 1 2,70 0,60 1,62Act0030
Obertura comportes cambres
bombament

1 2,60 1,05 2,73Act0030

Plataforma cambra prèvia
bombament

1 3,90 1,27 4,95Act0030

Ampliació plataforma cambra
bombament

1 1,00 1,00 1,00Act0030

10,30

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular xapa acer 2,5 mm galv. calent, taller, col. obra

Subministrament i col·locació de tapa xapa d'acer de 2,5 mm llegri-
mat i galvanitzada en calent, fabricada a taller amb les vores dobla-
des a 90º per l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva mani-
pulació d'acer inox. AISI-304
Cambra previa reixa automàtica 1 2,50 2,76 6,90Act0030
Canal reixa automàtica 1 2,20 1,06 2,33Act0030
Ocupació reixa automàtica -1 1,00 1,06 -1,06Act0030
Cambra prèvia bombament 1 3,90 1,27 4,95Act0030
Cambra vàlvules 1 3,90 2,73 10,65Act0030
Arqueta vàlvula DN350 1 2,75 0,80 2,20Act0030

25,97

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm
d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació
Escala accés a caseta 1 3,00 3,00Act0050

3,00

G4435111 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,galv.en calent i col.obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pe-
ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, galvanitzada en calent i col·locat a l'obra mitjançant placa ba-
se també galvanitzada I collada al formigó amb tacs químics M20
d'acer galvanitzat

Biga IPE-160 suport tapes/reixa 1 2,70 42,66 a*b*15.8Act0030
Plaques bases 2 0,25 0,30 0,02 23,55 a*b*c*d*7850Act0030

66,21
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EQUIPS MECÀNICS01.08

13003619K u Subministrament i muntatge comporta mural 600X600 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 600 mm d'am-
plada i 600 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub de Ø600 en guies metàl·liques
existent, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al
fons del canal de 4,25. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjan-
çant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer
inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació
que també seràn d'acer inox. AISI-304, així com els treballs de neteja
i preparació de les guies existent.
Tub captació actual 1 1,00Act0030

1,00

13003619A u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica d'ESTRUAGUA o eq. p.
Q=2.116m3/h

Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa
ESTRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids per a un cabal
de 2.116 m³/h muntada en un canal de 1.000 m d'amplada i 3.290
mm de profunditat total amb una inclinació de 75º , un pas de la rei-
xa de 15 mm i una potència total instal·lada de 0,75 KW, tota l'estruc-
tura serà metàl·lica d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements
i accessoris necessaris per a la seva fixació i muntatge, que seràn me-
tàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport fins a l'obra, la de-
càrrega, la seva instal·lació i la seva posada en funcionament
Ampliació captació 1 1,00Act0030

1,00

13003619B u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de formigó, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'in-
clouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'a-
cer inox. AISI-304
Comportes selecció cambra de
bombament

2 2,00Act0030

2,00

13003619C u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de formigó, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'in-
clouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'a-
cer inox. AISI-304
Entrada captació 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

13003619D u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant, tipus vessador

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm tipus vessador d'alçada d'accionament manual mit-
jançant volant amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de for-
migó, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons
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del canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant
elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també
seràn d'acer inox. AISI-304
Entrada captació 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

13003619E u Subministrament i muntatge de bomba sub. HOMA, model KX4476 (380)-H244/C

Subministrament i col·locació de bomba submergible de la casa HO-
MA, model KX4476 (380)-H244/C, de 675 m³/h a 31 m.c.a. i amb una
potència total instal·lada de 75,6 KW, inclou pedestal per l'acopla-
ment automàtic de fosa amb tub guia

Bombes ampliació 2 2,00Act0030

2,00

13003619F PA Desmuntatge de bombes actuals

Partida integre pel desmuntatge del sistema de bombes actuals, for-
mat per 1 bomba HOMA model KX4476 (380)-H244/C i 3 bombes
INDAR model BF-10-C-433.4, de les quals, la bomba HOMA caldrà
muntar-la en el mateix pou de bombament amb la nova configura-
ció del col·lector, dues de les tres bombes INDAR es muntaràn a la
cambra prèvia al bombament i la restant es deixarà a disposició de la
propietat
Sistema de bombeig actual 1 1,00Act0030

1,00

13003619G u Muntatge bomba INDAR en cambra prèvia

Partida integre de muntatge de bomba de la casa INDAR, model mo-
del BF-10-C-433.4 amb tub guia i pedestal, en la cambra prèvia al
bombament segons la nova configuració del col·lector, inclou realit-
zació de la connexió elèctrica, així com de tot el petit material pel
seu correcte muntatge

Muntatge en cambra prèvia al
bombament

1 1,00Act0030

1,00

13003619H u Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de
canonada d'enllaç de DN150, DN250 i DN500

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'enllaç de DN150, DN250 i DN500 segons plànols
galvanitzat en calent

1 1,00Act0030

1,00

GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Bomba n.2 - Nova 1 1,00Act0030
Bomba n.4 - Nova 1 1,00Act0030

2,00

GN42Z500 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500, tipus WAFER, de
BELGICAST
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BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de
fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431,
junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat
Col·lector DN500 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN42Z2350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de
fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431,
junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat.
Col·lector DN350 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN83Z250 u Vàlvula de retenció DN250 de bola

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN250
entre brides, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realitza-
ció de la connexió
 
Bomba n.2 - Nova 1 1,00Act0030
Bomba n.4 - Nova 1 1,00Act0030

2,00

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Bomba INDAR reutilitzada 1 1,00Act0030

1,00

GN83Z150 u Vàlvula de retenció DN150 de bola

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN150
entre brides, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realitza-
ció de la connexió
 
Bomba INDAR reutilitzada 1 1,00Act0030

1,00

13003619I u Ajudes de paleta

Desmuntatge impulsions bombes
existents

4 4,00Act0030
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Formació passamurs configuració
nova

1 1,00Act0030

Varis 3 3,00Act0030

8,00

13003619J PA Col·locació d'obsturador en tub Ø600 formigó

Partida integre per la col·locació d'un obsturador en la canonada de
Ø600 mm existent d'entrada d'aigua al bombament per a la realitza-
ció dels treballs de neteja, col·locació d'una comporta i instal·lació de
les bombes en la cambra prèvia

Tub actual i cambra prèvia al
bombament

1 1,00Act0030

1,00

13003618Z PA Partida imprevistos a justificar per la DF

Partida imprevistos a justificar per la Direcció Facultativa

1 1,00Act0030

1,00
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02 CANONADA D'IMPULSIÓ

TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS02.01

G222U321 u Excavació de cata terreny tou, localització instal·lacions enterrades

Treballs d'excavació en terreny compacte per la realització d'una cata
per la localització d'instal·lacions en servei enterrades amb retoexava-
dora, inclou el posterior tapat de la mateixa
Gas 2 2,00Act0030
BT captació I canonada FD Ø350 8 8,00Act0030

10,00

F216Z243 m Retirada reixat,h<=2m, inclòs pals a mà

Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a
mà, inclou la retirada dels pals deixant el material a disposició de la
propietat
Tanca perimetral ETAP, per pas
de canonada de fosa de DN500

1 10,00 10,00Act0030

10,00

13003621B u Demolició de muret i fonamentació exitent en tanca perimetral

Partida integre de demolició d'un tram de 2 metres del muret peri-
metral de la tanca de l'ETAP amb mitjans mecànics per la col·locació
de la canonada d'impulsió, inclou tall previ del formigó, càrrega i ges-
tió de la runa
Entrada a ETAP 1 1,00 1,00Act0030

1,00

MOVIMENT DE TERRES02.02

G2216101 m3 Excavació de terra veget.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o bé acopiada al costat de la pròpia excavació
per a la seva reutilització

INTERIOR CAMP DE CULTIUAct0030
De pk244 a pk 290 1 46,00 10,00 0,30 138,00Act0030
De pk455 a pk470 1 15,00 10,00 0,30 45,00Act0030
MARGE ENTRE CAMINSAct0030
De pk470 a pk478 1 8,00 10,00 0,30 24,00Act0030
TALUS PLATAFORMA ETAPAct0030
De pk480 a pk495 1 15,00 4,00 0,30 18,00 225,00Act0030

225,00

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix amb retroexcavadora gran, inclòs la càrrega del mate-
rial d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa per la seva
reutilizació
RASA COMUNAAct0030
De pk10 a pk450 1 440,00 1,80 1,80 1.425,60Act0030
Deducció terra vegetal -1 440,00 1,80 -0,30 237,60Act0030
RASA CANONADA FD Ø500Act0030
De pk450 a pk495 0,05 45,00 1,00 1,80 4,05Act0030
Deducció terra vegetal -1 45,00 1,00 -0,30 13,50Act0030
De pk495 a pk507 0,5 12,00 1,00 1,80 10,80Act0030
Deducció terra vegetal -1 12,00 1,00 -0,30 3,60Act0030
RASA LÍNIA ELÈCTRICAAct0030
Fins a CMT 0,05 75,00 0,80 1,20 3,60Act0030

1.698,75

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny
roca,retroexcavadora+martell+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs
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la càrrega del material d'excavació o bé deixat les terres a la vora de
la rasa per la seva reutilizació
RASA CANONADA FD Ø500Act0030
De pk450 a pk495 0,95 45,00 1,00 1,80 76,95 76,95Act0030
Deducció terra vegetal -1 45,00 1,00 -0,30 13,50Act0030
De pk495 a pk507 0,5 12,00 1,00 1,80 10,80Act0030
Deducció terra vegetal -1 12,00 1,00 -0,30 3,60Act0030
RASA LÍNIA ELÈCTRICAAct0030
Fins a CMT 0,95 75,00 0,80 1,20 68,40Act0030

173,25

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,propia excavació,dúmper

Càrrega amb mitjans mecànics de terres sobrants de la pròpia ex-
cavació de rases i pous, sobre amb dúmper o similar
Reutilizació terra vegetal acopiada 1,3 138,00 179,40 179,40Act0030

179,40

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km
Terra vegetal excavada per acopi 1,3 225,00 292,50Act0030
Terra vegetal acopiada per a
restauració

1,3 225,00 292,50 585,00Act0030

585,00

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus
Pedra rases 1,3 173,25 225,23Act0030

225,23

Z118U004 m3 Formació de llit recolzament tub, sauló o sorra vermella

Formació de llit de sorra o sauló de com a mínim 10 cm de guix a
fons de rasa pel recolzament del tub amb mitjans manuals, inclou el
subministrament del material i la col·locació a la rasa amb mitjans
mecànics

RASA COMUNAAct0030
De pk10 a pk450 1 440,00 1,80 0,50 396,00Act0030
RASA CANONADA FD Ø500Act0030
De pk450 a pk495 1 45,00 1,00 0,50 22,50Act0030
De pk495 a pk507 1 12,00 1,00 0,50 6,00Act0030
RASA LÍNIA ELÈCTRICAAct0030
Fins a CMT 1 75,00 0,80 0,50 30,00Act0030

454,50

G2A15000 m3 Subministr.material adequat aport. exterior

Subministrament de material adequat d'aportació exterior, inclòs
transport i material
Rasa en roca 1 65,00 65,00Act0050

65,00

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació

Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolera-
ble d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant
Terres excavació rasa 1 1.698,75 1.698,75Act0030
Material d'aportació exterior 1 65,00 65,00Act0030

1.763,75

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=25cm

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 25 cm, càrrega i transport no in-
closos
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Terra vegetal excavada 1,3 225,00 292,50 292,50ACT0010

292,50

EQUIPS02.03

GFH1U806 m Subministrament i col·locació tub fundició dúctil Ø500, classe C30

Subministrament, muntatge a fons de rasa i prova de tub de fundició
dúctil DN500 classe C30 tipus NATURAL de la casa PAM SAINT GO-
BAIN o similar amb revestiment exterior format per una capa de 400
g/m² de zinc-alumini 85/15 i una capa d'acabat de 100 um de pintu-
ra epoxi de color blau, revestiment interior a base de morter de ci-
ment resistent als sulfats vibrocentrifugat, amb unió tipus ESTAN-
DARD tipus campana amb junta bilavial d'EPDM

De pk10 a pk480 1 470,00 470,00Act0030
De pk480 a pk507 1 27,00 27,00Act0030

497,00

GFH1U706 u Corba de fundició DN500 90-45-22-11
Subministrament i instal.lació de colze de fundició dúctil per a canvi de direc-
ció de 90 - 45 - 22'5 - 11'25 graus en canonada de fundició dúctil DN 400,
amb unions embridades tipus EXPRES de Saint-Gobain o similar. Inclosos
accessoris de muntatge.

Traçat 8 8,00Act0030

8,00

13006323A u Subministrament i col·locació brida llisa PN16 DN500 de FD

Subministrament i col·locació de brida llisa PN16 de DN500 de fosa
dúctil per a la connexió del col·lector d'acer galvanitzat amb la cano-
nada de FD, de la casa PAM SAINT GOBAIN o similar, inclòs tot el pe-
tit material i accessoris per a la realització de la connexió
Connexió 1 1,00Act0030

1,00

13003623B u Subministrament i col·locació brida connexió PN16 DN500 FD

Subministrament i col·locació de brida connexió PN16 de DN500 de
fosa dúctil per a la connexió de la canonada de FD en brida fixa
DN500, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realització de
la connexió
Connexió passamur en cambra
ETAP

1 1,00Act0030

1,00

GFZAZAH0 u Dau ancoratge colze cond.D=500mm

Dau d'ancoratge de formigó HM-20/P/20/I, per a colzes en conduc-
cions de diàmetre 500 mm
Colzes sortida captació 2 2,00Act0030
Colzes gir corba camí 2 2,00Act0030
Colze abans creuament cami 1 1,00Act0030
Colze peu talus plataforma ETAP 1 1,00Act0030
Colze plataforma ETAP 1 1,00Act0030

7,00

13003623C u Treballs connexió canonada DN350 existent a col·lector DN500

Treballs de connexió de la canonada existent de FD DN350 mm en el
col·lector a instal·lar d'acer galvantizat de DN500 mm tal i com s'indi-
ca en els plànols
Connexió 1 1,00Act0030

1,00
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REPOSICIONS02.04

13006124A ml Treballs de col·locació de tanca plast. perimetral

Col·locació de tanca plastificada reutilitzada sobre muret de formigó,
inclou tot el petit material per a la seva correcte col·locació

1 10,00 10,00Act0030

10,00

13006324B PA Reposició de graves zona enjardinada ETAP

Reposició de les graves de la zona enjardinada de l'ETAP afectades
per la col·locació de la nova canonada

ETAP 1 1,00Act0030

1,00

13006324C PA Partida integre reposició muret tanca perimetral

Partida integre de reposició de 2 m de la tanca perimetral de formi-
gó, inclou formació de fonament, encofrat del muret, subministra-
ment i col·locació de l'armadura i formigonat amb HA-25
Tanca perimetral ETAP, per pas
de canonada de fosa de DN500

1 10,00 10,00Act0030

10,00

G931201J m3 Base tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98% del PM, inclou preparació prèvia del terreny
Reposició vials afectats 1 150,00 4,00 0,07 42,00Act0030

1 80,00 4,00 0,07 22,40Act0030

64,40

13003624D PA Reposició serveis afectat a justificar DF

Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per la reparació
de serveis afectats (cables elèctrics, desaigües, col·lectors, xarxa d'ai-
gua, gas,...)

Serveis afectats 1 1,00Act0030

1,00
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03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

GGTU99 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 1x240mm2,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 240 mm2
-Tramada sencera 7 530,00 3.710,00ACT0010

3.710,00

023u878 PA Conexió de linia existent amb nova linia

Subministramet i conexió de linia existent amb nova línia, amb em-
palmes termoretractils tot inclòs.
-etap 1 1,00Act0030

1,00

ED356355 u Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm
-un perico cada 50 metres 12 12,00ACT0010

12,00

ZG20U005 m Placa de PVC de protecció

PLACA DE PVC DE PROTECCIÓ DE 300 MM PER A SENYALIT-
ZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS.
-Tramada sencera 2 530,000 1.060,000ACT0010

1.060,00

ZG20U010 m BANDA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS
BANDA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS
ENTERRATS.

-Tramada sencera 2 530,000 1.060,000ACT0010

1.060,00

GG22TQ1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
-Tramada sencera 2 530,00 1.060,00ACT0010

1.060,00

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
-conexio terra 1 20,00 20,00ACT0010

20,00

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Anell terres 3 3,000Act001

3,00

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
ETAP 1 1,00Act001

1,00

030u787 PA Software planta

Subministrament,  i adaptació de  software existent per el control
automàtic i manual  de les bombes instal.lades.(noves variables
d'entrada i sortida).

1,00
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1,00

EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i
Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Arma-
ri metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, sec-
cionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de
potència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'amplia-
ció del 40%, muntat superficialment, també s'inclou el control i la
maniobra de les electrobombes, els variadors de frequencia se-
gons esquema per una potència de 3 bombes de 75 KW, 1 bomba
de 30 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de pro-
tecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament per
control remot i en funció de variables físiques; voltímetre i amperí-
metre per cada bomba, protecció per relé electrònic contra arribada
incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protecció contra desen-
cebat del relé de control de potència a cada motor, temporitzador
de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides per in-
terrupcions momentànies repetides, compta-hores i compta-impul-
sos per cada bomba, làmpades de senyalització lluminosa del fun-
cionament normal de cada element, i si s'atura estan conectat, se-
nyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat, magneto-
tèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fusibles,
borns, pulsadors, i fils.
Quadre general 1 1,00Act001

1,00
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04 SEGURETAT I SALUT

13003604A u Partida de seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Partida seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1 1,00Act0030

1,00
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05 CONTROL DE QUALITAT

13003605A u Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt

Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt
1 1,00Act0030

1,00
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06 ENGINYERIA I ALTRES

13003606A Estudi geotècnic

Realització estudi geotècnic

1 1,00Act0030

1,00

13003606B Projecte executiu

Realització de projecte executiu

1 1,00Act0030

1,00

13003606C Assistència tècnica execució obra

Asssitència tècnica durant l'execució de les obres, que inclou la direc-
ció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i la redacció d'un
project as-built

1 1,00Act0030

1,00

13003606D Expropiacions i bens afectats

Previsió de fons per la realització d'expropiacions i compensacions
per béns afectats

1 1,00Act0030

1,00
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01 CAPTACIÓ

TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS01.01

G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec. 291,48

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrre-
ga mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'ar-
bres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'abocador
autoritzat de residus 

42,00 6,94

13003611A PA Partida alçada desmuntatge reixa automàtica existent 750,00

Partida alçada pel desmuntatge de la reixa automàtica i de tots els
seus elements auxiliar, tant mecànics i elèctrics, que hi ha muntats en
la captació, inclou tots els mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per
realitzar els treballs i la gestió de tot el material o dels residus gene-
rats o bé deixant-ho a disposició de la propietat si aquest així ho ma-
nifesta

1,00 750,00

F216Z243 m Retirada reixat,h<=2m, inclòs pals a mà 190,04

Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a
mà, inclou la retirada dels pals deixant el material a disposició de la
propietat

30,75 6,18

13003611B u Desmuntatge de porta metàl·lica dues fulles 145,00

Partida integre de desmuntatge de porta metàl·lica existent de dues
fulles, inclou l'emmagatzemat i conservació de la porta per a la seva
col·locació una vegada finalitzada l'obra

1,00 145,00

G21Z5323 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mitj. mec.,càrrega sobre camió o contenidor 253,84

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb mitjans mecà-
nics i càrrega de la runa sobre camió o contenidor

4,16 61,02

G213Z323 m3 Enderroc fonam. form.arm.,mitj.mec.,càrrega sobre camió o contenidor 292,39

Enderroc de fonament de formigó armat, amb mitjans mecànics i càr-
rega de la runa sobre camió o contenidor

3,94 74,21

13003611C PA Retirada forjat formigó armat, previ tall 2.050,00

Partida integre per la retirada del forjat de formigó existent, inclou
els treballs de tall de serra perimetral, col·locació d'elements per a la
subjecció per la seva elevació i manipulació, retirada de la peça amb
una pluma per a la seva posterior demolició i demolició i càrrega del
bloc de formigó amb mitjans mecànics 

2,00 1.025,00

F2194AL5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega
cam./cont.

790,56

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càr-
rega sobre camió o contenidor

73,20 10,80

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

489,01

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus

31,59 15,48

13003611D PA Demolició estructura de formigó existent 890,00

Partida integre de demolició d'estructura de formigó armat existent,
formada per un pilar de 1.5 m d'alçada i un forjat de 1,60 x 2,25 m
que es on hi ha instal·lat el quadre elèctric de la reixa automàtica i
del radiocontrol, inclou la retirada de la coberta existent a base de

1,00 890,00
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placa ondulada de poliester reforçada amb fibre de vidre, el desmun-
tatge de la passarel·la metàl·lica on hi ha el quadre elèctric de les 3
bombes de la casa INDAR, també inclou la càrrega i la gestió de tots
els residus generats

13003611E PA Treballs realització forats connexió tub FD Ø500 a nou col·lector 1.930,00

Partida alçada que inclou tots els treballs per la realització de les
obertures en murs de formigó per la realització de la connexió de la
nova canonada de fosa dúctil de DN500 amb el nou col·lector pre-
vist que es muntarà, inclou els treballs de moviment de terres neces-
sàris, gestió dels residus i reparació i segellat del murs afectats

1,00 1.930,00

13003611F PA Retirada terres amb mitj. mecànics, inclòs càrrega sobre camió 399,00

Partida alçada de retirada de terres amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,20 95,00

13003611G PA Treballs retirada formigó en tub DN350 i posterior rejuntat i segellat 225,00

Partida integre que inclou la retirada del formigó existent del voltant
de la canonada de DN350 per la modificació de la canonada, inclou
la retirada de la runa i el posterior rejuntat amb morter sense retrac-
ció una vegada col·locats els nous accessoris de DN350

1,00 225,00

TOTAL 01.01...................................................................................... 8.696,32

MOVIMENT DE TERRES01.02

G2216101 m3 Excavació de terra veget.,m.mec.,càrrega cam. 80,80

Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o bé acopiada al costat de la pròpia excavació
per a la seva reutilització

40,20 2,01

13003612A PA Partida alçada preparació terreny per plataforma 925,00

Partida alçada de preparació i neteja del fons de la llera i del marge
per la construcció de plataforma de treball per la contenció de les ai-
gues mitjançant retroexcavadora, inclou el transport i gestió dels resi-
dus i/o terrres extrets

1,00 925,00

G2A1U001 m3 Subministr. terra argilosa o llims a obra d'aport.exterior 2.400,72

Subministrament a l'obra de terra argilosa o llims del rentat de gra-
ves d'aportació exterior

200,06 12,00

G226U002 m3 Formació de mota mitj.
estesa+picon.mat.aport.ext,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.

2.140,64

Formació de mota en el marge del riu mitjançant estesa i piconatge
de sòl argilos d'aportació exterior (material no inclòs), en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, uti-
litzant corró vibratori autopropulsat, en zona inundada per aigua

200,06 10,70

G222U243 m3 Excav. a cel obert fins,fond.=<=6m,terreny fluix-grava amb
aigua,retro.gran+càrrega mec.

4.750,34

Excavació a cel obert fins a 6 m de fondària, en terreny fluix i o grava
amb presència d'aigua, amb retroexcavadora gran o bé giratòria i
càrrega mecànica del material excavat, inclou realització d'esgota-
ment a cel obert de la rasa amb electrobomba submergible per a un
cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a 10 m
quant sigui necessari

455,45 10,43

G222Z243 m3 Excav.fons rasa,amp:<=4m,fond.=<=2m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec. 1.118,07

Excavació, en fons de rasa de no més de 4 m de fondària, de fins a 4
m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell

42,08 26,57
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trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del ma-
terial excavat, inclou realització d'esgotament a cel obert de la rasa
amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i una
alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 72,93

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix amb retroexcavadora gran, inclòs la càrrega del mate-
rial d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa per la seva
reutilizació

8,25 8,84

G228U10F m3 Rebliment+picon. excavació cel obert,mat.propia obra o ap.ext ,g<=50cm,corró
vibr.compac.

781,80

Rebliment i piconatge d'excavació a cel obert amb material pròpia
excavació o d'aportació exterior, en tongades de gruix de fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar i  inclou realització d'es-
gotament a cel obert de la rasa amb electrobomba submergible per
a un cabal no determinat i una alçària manomètrica total fins a 10 m
quant sigui necessari

174,12 4,49

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 972,40

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

803,64 1,21

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

6.532,41

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus

421,99 15,48

F2422020 m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió dúmper 673,66

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar
en obra, amb camió dumper de 12 Tn, amb temps d'espera per a la
càrrega

518,20 1,30

G3J21810 m2 Escullera pedra granit.,pes=1200-2000kg,col.+pala carreg. 10.898,40

Formació de mur d'escullera amb blocs de pedra granítica  de 1200
a 2000 kg de pes, col·locats amb pala carregadora o bé excavadora,
essent part d'aquesta submergida en el riu

120,00 90,82

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=25cm 97,20

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 25 cm, càrrega i transport no in-
closos

52,26 1,86

TOTAL 01.02...................................................................................... 31.444,37
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FONAMENTACIÓ01.03

G31511N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-20/B/40/I,camió 63,43

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

1,04 60,99

G315Z1N3 m3 Formigó rasa/pou,HM-30/B/20/II+Qa,cubilot 456,44

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

6,94 65,77

G31512H1 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa, cubilot 272,29

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

3,82 71,28

G31B3100 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. D<=16mm 213,86

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a mà-
xim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

213,86 1,00

E3CD1100 m2 Encofrat plafó met. p/llosa fonam. 350,45

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments

15,25 22,98

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 5.418,88

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4926,25 1,10

E3C5U5H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba 5.312,81

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

61,82 85,94

13003613A kg Perfil tipus rail, seg. norma europea EN-16374-4 1.921,49

Subministrament de perfil d'acer de tren, tipus rail de 142 mm de
cantell, segons norma euopea EN-16374-4, inclosa la col·locació se-
gons plànols en llosa de formigó in-situ

1280,99 1,50

13003600 PA Esgotament a cel obert electrobomba 480,00

Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o excavació a cel
obert amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i
una alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari per
tal d'executar els treballs previstos

0,80 600,00

TOTAL 01.03...................................................................................... 14.489,65
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MURS DE FORMIGÓ01.04

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 1.040,28

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de
treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el
formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada
20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5
cm

70,48 14,76

E32D1A03 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=5m 4.563,65

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
per a deixar vist, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats
a dues cares, d'una alçària <= 5 m, inclou formació de "sabatés" en
les arestes dels murs, neteja de rebaves, part proporcional d'encofrat
de forats i finestres i realització d'esgotament a cel obert de la rasa
amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i una
alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

207,25 22,02

G32B3101 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,D <=16mm 5.378,46

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4676,92 1,15

G32515H3 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,cubilot 369,19

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

4,87 75,81

G325Z000 m3 Formigó p/murs,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba 2.355,91

Formigó per a murs HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

26,79 87,94

G3C5Z003 m2 Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 698,74

Segellat de dividals dels murs amb morter especial hidrofug, a cada
cara dels murs de formigó

164,41 4,25

E4DC1D02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.no vist 703,04

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó no vist

15,31 45,92

E4BC3000 kg Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug. 1.362,16

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1135,13 1,20

G325Z001 m3 Formigó p/llosa,HA-30/B/20/IIa+Qa,bomba 354,72

Formigó per a lloses HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

3,78 93,84

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 221,32

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm re-
coberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de
80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de
fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resi-
nes, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur
de formigó

22,00 10,06

13003614A PA Connector en mur de formigó existent 1.137,50

Treballs per la realització d'elements connectors en mur de formigó
existent, inclou la realització de forats de 20 cm de profunditat cada
20 cm de distància mitjans màquina perforadora i col·locació de bar-
res d'acer corrugat B500S de 1 m de longitud i Ø20 mm fixades amb

1,30 875,00
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resines

13003600 PA Esgotament a cel obert electrobomba 720,00

Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o excavació a cel
obert amb electrobomba submergible per a un cabal no determinat i
una alçària manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari per
tal d'executar els treballs previstos

1,20 600,00

TOTAL 01.04...................................................................................... 18.904,97

PAVIMENTACIÓ01.05

F921101J m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM 374,84

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM, inclos el subministrament del material

12,17 30,80

F9G12442 m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic i fretesat 757,21

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistèn-
cia tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de ca-
mió, estesa i vibratge mecànic i acabat fretesat

8,85 85,56

F9Z4AB24 m2 Armadura p/fissuració sup.pavim.,malla el.b/corrug.ME
30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T

72,64

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o sole-
ra amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

40,58 1,79

F9GZ2524 m Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec. 144,07

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

18,40 7,83

TOTAL 01.05...................................................................................... 1.348,76

ADEQUACIÓ CASETA QUADRES ELÈCTRICS01.06

13003616A PA Retirada d'estructura metàl·lica 400,00

Desmuntatge de coberta de xapa simple metàl·lica existent amb mit-
jans manuals o mecànics.
Inclou tots el medis d'ascensió necessària com són cistelles, grúes, i
protecció d'espurnes de l'entorn mitjançant lones ignífuges on sigui
necessari.
Inclou la càrrega sobre camió i transport a deixallería autoritzada i
tots el permisos, canons, i taxes necessaries.

2,00 200,00

E44Z5A25CS kg Acer S275JR,perf.lam.,treb.taller+galva 2.281,66

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent,
treballat a taller i galvanitzat, col.locat a l'obra amb cargols i soldat a
estructura existent

877,56 2,60

E535715N m2 Placa nerva. g=50mm,1 acer galv.g=0,5mm,aïll.poliuretà 4 914,55

Placa nervada de 50 mm de gruix, formada per una planxa d'acer gal-
vanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40
kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, amb pen-
dent inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàniques

34,24 26,71

Z5Y1U0CNT m Remat cantonera 150,10

Subministrament i col·locació de remat de cantonera en xapa d'acer
prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix

14,12 10,63

Z5Y1U007 m Remat carener de xapa galva. Des. 500mm 86,56

Subministrament i col·locació de remat de carener en xapa d'acer
galvanitzat de desenvolupament màxim de 500 mm

7,52 11,51

Z5Y1U0PET m Remat Interior Peto (bateaguas) 45,924,32 10,63
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Subministrament i col·locació de remat bateaigüesd'entrega de tan-
cament interior (peto) a coberta, en xapa d'acer prelacat de desenvo-
lupament màxim 500 mm. i gruix de 0,6 mm.

Z5Y1U0BAG m Remat peu de xapa 125,86

Subministrament i col·locació de remat perimetrals de peu de xapa,
en xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim 500 mm. i 0,6
mm de gruix.

11,84 10,63

13003616B u Porta metàl·lica acer galv. h.210 m i fulla 825,00

Partida integre de subministrament i col·locació de porta metàl·lica
d'acer galvantizat de 210 cm d'alçada i 80 cm d'amplada d'una fulla
amb pany, inclou el subministrament i col·locació de l'estructura auxi-
liar per la seva fixació

1,00 825,00

13003616C u Reixa ventilació acer galvanitzat 350,00

Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica galvantizada de 80
cm d'amplada i 80 cm d'alçada en tancament de façana tipus sand-
wich

2,00 175,00

TOTAL 01.06...................................................................................... 5.179,65

SERRALLERIA I TANCAMENTS PERIMETRALS01.07

F6A1Z436 m Reixat acer h<=2m,tela metal·lica.,plastificada+pals,D=50mm/3m, muret 673,20

Reixat d'acer d'alçària igual o inferior a 2 m amb tela metàl·lica plati-
ficada de color verd, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre muret de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars, inclou si cal la realització de forats en el
mur per la fixació dels pals

40,00 16,83

13003618A PA Col·locació de porta dues fulles reutilitzada, granellada i pintada 615,00

Partida integre per la col·locació de porta, que ja havia estat munta-
da en el mateix lloc, inclou granellat per la retirada de l'oxid, pintat
amb una capa d'imprimació i dues capes d'esmalt i de tot el material
i mà d'obra així com els mitjans d'elevació necessaris pel seu correc-
te muntatge

1,00 615,00

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer galv. L 30x30x4 684,26

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer galvanitzat en ca-
lent de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes per
a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

63,24 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 388,31

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

10,30 37,70

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular xapa acer 2,5 mm galv. calent, taller, col. obra 2.414,43

Subministrament i col·locació de tapa xapa d'acer de 2,5 mm llegri-
mat i galvanitzada en calent, fabricada a taller amb les vores dobla-
des a 90º per l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva mani-
pulació d'acer inox. AISI-304

25,97 92,97

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex 1.875,00

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm

3,00 625,00
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d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

G4435111 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,galv.en calent i col.obra 252,92

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pe-
ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, galvanitzada en calent i col·locat a l'obra mitjançant placa ba-
se també galvanitzada I collada al formigó amb tacs químics M20
d'acer galvanitzat

66,21 3,82

TOTAL 01.07...................................................................................... 6.903,12

EQUIPS MECÀNICS01.08

13003619K u Subministrament i muntatge comporta mural 600X600 amb torreta i acc. m.
volant

3.070,83

Subministrament i muntatge de comporta mural de 600 mm d'am-
plada i 600 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub de Ø600 en guies metàl·liques
existent, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al
fons del canal de 4,25. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjan-
çant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer
inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació
que també seràn d'acer inox. AISI-304, així com els treballs de neteja
i preparació de les guies existent.

1,00 3.070,83

13003619A u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica d'ESTRUAGUA o eq. p.
Q=2.116m3/h

14.990,00

Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa
ESTRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids per a un cabal
de 2.116 m³/h muntada en un canal de 1.000 m d'amplada i 3.290
mm de profunditat total amb una inclinació de 75º , un pas de la rei-
xa de 15 mm i una potència total instal·lada de 0,75 KW, tota l'estruc-
tura serà metàl·lica d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements
i accessoris necessaris per a la seva fixació i muntatge, que seràn me-
tàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport fins a l'obra, la de-
càrrega, la seva instal·lació i la seva posada en funcionament

1,00 14.990,00

13003619B u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m.
volant

6.857,40

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de formigó, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'in-
clouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'a-
cer inox. AISI-304

2,00 3.428,70

13003619C u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

3.690,50

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de formigó, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'in-
clouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'a-
cer inox. AISI-304

1,00 3.690,50

13003619D u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant, tipus vessador

3.780,70

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-

1,00 3.780,70
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plada i 1.000 mm tipus vessador d'alçada d'accionament manual mit-
jançant volant amb torreta per l'obsturació de finestra en mur de for-
migó, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons
del canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant
elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també
seràn d'acer inox. AISI-304

13003619E u Subministrament i muntatge de bomba sub. HOMA, model KX4476 (380)-H244/C 53.092,00

Subministrament i col·locació de bomba submergible de la casa HO-
MA, model KX4476 (380)-H244/C, de 675 m³/h a 31 m.c.a. i amb una
potència total instal·lada de 75,6 KW, inclou pedestal per l'acopla-
ment automàtic de fosa amb tub guia

2,00 26.546,00

13003619F PA Desmuntatge de bombes actuals 500,00

Partida integre pel desmuntatge del sistema de bombes actuals, for-
mat per 1 bomba HOMA model KX4476 (380)-H244/C i 3 bombes
INDAR model BF-10-C-433.4, de les quals, la bomba HOMA caldrà
muntar-la en el mateix pou de bombament amb la nova configura-
ció del col·lector, dues de les tres bombes INDAR es muntaràn a la
cambra prèvia al bombament i la restant es deixarà a disposició de la
propietat

1,00 500,00

13003619G u Muntatge bomba INDAR en cambra prèvia 425,00

Partida integre de muntatge de bomba de la casa INDAR, model mo-
del BF-10-C-433.4 amb tub guia i pedestal, en la cambra prèvia al
bombament segons la nova configuració del col·lector, inclou realit-
zació de la connexió elèctrica, així com de tot el petit material pel
seu correcte muntatge

1,00 425,00

13003619H u Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de
canonada d'enllaç de DN150, DN250 i DN500

16.200,00

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'enllaç de DN150, DN250 i DN500 segons plànols
galvanitzat en calent

1,00 16.200,00

GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic,
de BELGICAST

1.142,34

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

2,00 571,17

GN42Z500 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.446,91

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN500 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de
fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431,
junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

1,00 1.446,91

GN42Z2350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

552,421,00 552,42
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BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de
fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431,
junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat.

GN83Z250 u Vàlvula de retenció DN250 de bola 2.270,26

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN250
entre brides, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realitza-
ció de la connexió
 

2,00 1.135,13

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic,
de BELGICAST

250,00

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

1,00 250,00

GN83Z150 u Vàlvula de retenció DN150 de bola 327,75

Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN150
entre brides, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realitza-
ció de la connexió
 

1,00 327,75

13003619I u Ajudes de paleta 1.200,008,00 150,00

13003619J PA Col·locació d'obsturador en tub Ø600 formigó 1.330,00

Partida integre per la col·locació d'un obsturador en la canonada de
Ø600 mm existent d'entrada d'aigua al bombament per a la realitza-
ció dels treballs de neteja, col·locació d'una comporta i instal·lació de
les bombes en la cambra prèvia

1,00 1.330,00

13003618Z PA Partida imprevistos a justificar per la DF 20.000,00

Partida imprevistos a justificar per la Direcció Facultativa

1,00 20.000,00

TOTAL 01.08...................................................................................... 131.126,11

TOTAL 01 .................................................................................................................................................... 218.092,95
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02 CANONADA D'IMPULSIÓ

TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS02.01

G222U321 u Excavació de cata terreny tou, localització instal·lacions enterrades 524,40

Treballs d'excavació en terreny compacte per la realització d'una cata
per la localització d'instal·lacions en servei enterrades amb retoexava-
dora, inclou el posterior tapat de la mateixa

10,00 52,44

F216Z243 m Retirada reixat,h<=2m, inclòs pals a mà 61,80

Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, a
mà, inclou la retirada dels pals deixant el material a disposició de la
propietat

10,00 6,18

13003621B u Demolició de muret i fonamentació exitent en tanca perimetral 250,00

Partida integre de demolició d'un tram de 2 metres del muret peri-
metral de la tanca de l'ETAP amb mitjans mecànics per la col·locació
de la canonada d'impulsió, inclou tall previ del formigó, càrrega i ges-
tió de la runa

1,00 250,00

TOTAL 02.01...................................................................................... 836,20

MOVIMENT DE TERRES02.02

G2216101 m3 Excavació de terra veget.,m.mec.,càrrega cam. 452,25

Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o bé acopiada al costat de la pròpia excavació
per a la seva reutilització

225,00 2,01

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 15.016,95

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix amb retroexcavadora gran, inclòs la càrrega del mate-
rial d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa per la seva
reutilizació

1698,75 8,84

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny
roca,retroexcavadora+martell+càrrega mec.

8.950,10

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs
la càrrega del material d'excavació o bé deixat les terres a la vora de
la rasa per la seva reutilizació

173,25 51,66

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,propia excavació,dúmper 306,77

Càrrega amb mitjans mecànics de terres sobrants de la pròpia ex-
cavació de rases i pous, sobre amb dúmper o similar

179,40 1,71

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 707,85

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

585,00 1,21

G2R54267 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t o contenidor,càrrega
mec.,rec.5-10km, inclò taxa

3.486,56

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t o contenidor i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa
de residus

225,23 15,48

Z118U004 m3 Formació de llit recolzament tub, sauló o sorra vermella 5.844,87

Formació de llit de sorra o sauló de com a mínim 10 cm de guix a
fons de rasa pel recolzament del tub amb mitjans manuals, inclou el
subministrament del material i la col·locació a la rasa amb mitjans
mecànics

454,50 12,86
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G2A15000 m3 Subministr.material adequat aport. exterior 422,50

Subministrament de material adequat d'aportació exterior, inclòs
transport i material

65,00 6,50

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació 7.637,04

Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolera-
ble d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

1763,75 4,33

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=25cm 544,05

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 25 cm, càrrega i transport no in-
closos

292,50 1,86

TOTAL 02.02...................................................................................... 43.368,94

EQUIPS02.03

GFH1U806 m Subministrament i col·locació tub fundició dúctil Ø500, classe C30 73.700,13

Subministrament, muntatge a fons de rasa i prova de tub de fundició
dúctil DN500 classe C30 tipus NATURAL de la casa PAM SAINT GO-
BAIN o similar amb revestiment exterior format per una capa de 400
g/m² de zinc-alumini 85/15 i una capa d'acabat de 100 um de pintu-
ra epoxi de color blau, revestiment interior a base de morter de ci-
ment resistent als sulfats vibrocentrifugat, amb unió tipus ESTAN-
DARD tipus campana amb junta bilavial d'EPDM

497,00 148,29

GFH1U706 u Corba de fundició DN500 90-45-22-11 9.510,24
Subministrament i instal.lació de colze de fundició dúctil per a canvi de direc-
ció de 90 - 45 - 22'5 - 11'25 graus en canonada de fundició dúctil DN 400,
amb unions embridades tipus EXPRES de Saint-Gobain o similar. Inclosos
accessoris de muntatge.

8,00 1.188,78

13006323A u Subministrament i col·locació brida llisa PN16 DN500 de FD 536,97

Subministrament i col·locació de brida llisa PN16 de DN500 de fosa
dúctil per a la connexió del col·lector d'acer galvanitzat amb la cano-
nada de FD, de la casa PAM SAINT GOBAIN o similar, inclòs tot el pe-
tit material i accessoris per a la realització de la connexió

1,00 536,97

13003623B u Subministrament i col·locació brida connexió PN16 DN500 FD 626,50

Subministrament i col·locació de brida connexió PN16 de DN500 de
fosa dúctil per a la connexió de la canonada de FD en brida fixa
DN500, inclòs tot el petit material i accessoris per a la realització de
la connexió

1,00 626,50

GFZAZAH0 u Dau ancoratge colze cond.D=500mm 759,71

Dau d'ancoratge de formigó HM-20/P/20/I, per a colzes en conduc-
cions de diàmetre 500 mm

7,00 108,53

13003623C u Treballs connexió canonada DN350 existent a col·lector DN500 290,00

Treballs de connexió de la canonada existent de FD DN350 mm en el
col·lector a instal·lar d'acer galvantizat de DN500 mm tal i com s'indi-
ca en els plànols

1,00 290,00

TOTAL 02.03...................................................................................... 85.423,55
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REPOSICIONS02.04

13006124A ml Treballs de col·locació de tanca plast. perimetral 123,70

Col·locació de tanca plastificada reutilitzada sobre muret de formigó,
inclou tot el petit material per a la seva correcte col·locació

10,00 12,37

13006324B PA Reposició de graves zona enjardinada ETAP 150,00

Reposició de les graves de la zona enjardinada de l'ETAP afectades
per la col·locació de la nova canonada

1,00 150,00

13006324C PA Partida integre reposició muret tanca perimetral 3.500,00

Partida integre de reposició de 2 m de la tanca perimetral de formi-
gó, inclou formació de fonament, encofrat del muret, subministra-
ment i col·locació de l'armadura i formigonat amb HA-25

10,00 350,00

G931201J m3 Base tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM 1.686,64

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98% del PM, inclou preparació prèvia del terreny

64,40 26,19

13003624D PA Reposició serveis afectat a justificar DF 5.000,00

Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per la reparació
de serveis afectats (cables elèctrics, desaigües, col·lectors, xarxa d'ai-
gua, gas,...)

1,00 5.000,00

TOTAL 02.04...................................................................................... 10.460,34

TOTAL 02 .................................................................................................................................................... 140.089,03
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03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

GGTU99 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 1x240mm2,col.tub 20.330,80

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 240 mm2

3710,00 5,48

023u878 PA Conexió de linia existent amb nova linia 850,00

Subministramet i conexió de linia existent amb nova línia, amb em-
palmes termoretractils tot inclòs.

1,00 850,00

ED356355 u Pericó peu baix.,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

1.852,20

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

12,00 154,35

ZG20U005 m Placa de PVC de protecció 2.597,00

PLACA DE PVC DE PROTECCIÓ DE 300 MM PER A SENYALIT-
ZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS.

1060,00 2,45

ZG20U010 m BANDA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS 95,40
BANDA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS
ENTERRATS.

1060,00 0,09

GG22TQ1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot. 7.367,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1060,00 6,95

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra 247,20

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

20,00 12,36

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr. 66,39

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

3,00 22,13

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 20,77

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

1,00 20,77

030u787 PA Software planta 2.250,00

Subministrament,  i adaptació de  software existent per el control
automàtic i manual  de les bombes instal.lades.(noves variables
d'entrada i sortida).

1,00 2.250,00

EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema 48.266,63

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i
Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Arma-
ri metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, sec-
cionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de
potència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'amplia-
ció del 40%, muntat superficialment, també s'inclou el control i la
maniobra de les electrobombes, els variadors de frequencia se-
gons esquema per una potència de 3 bombes de 75 KW, 1 bomba
de 30 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de pro-
tecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament per
control remot i en funció de variables físiques; voltímetre i amperí-
metre per cada bomba, protecció per relé electrònic contra arribada
incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protecció contra desen-
cebat del relé de control de potència a cada motor, temporitzador
de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides per in-
terrupcions momentànies repetides, compta-hores i compta-impul-
sos per cada bomba, làmpades de senyalització lluminosa del fun-
cionament normal de cada element, i si s'atura estan conectat, se-
nyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat, magneto-

1,00 48.266,63
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tèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fusibles,
borns, pulsadors, i fils.

TOTAL 03 .................................................................................................................................................... 83.943,39
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04 SEGURETAT I SALUT

13003604A u Partida de seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 4.159,76

Partida seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1,00 4.159,76

TOTAL 04 .................................................................................................................................................... 4.159,76
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05 CONTROL DE QUALITAT

13003605A u Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt 2.500,00

Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt

1,00 2.500,00

TOTAL 05 .................................................................................................................................................... 2.500,00
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06 ENGINYERIA I ALTRES

13003606A Estudi geotècnic 2.180,67

Realització estudi geotècnic

1,00 2.180,67

13003606B Projecte executiu 12.500,00

Realització de projecte executiu

1,00 12.500,00

13003606C Assistència tècnica execució obra 15.126,05

Asssitència tècnica durant l'execució de les obres, que inclou la direc-
ció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i la redacció d'un
project as-built

1,00 15.126,05

13003606D Expropiacions i bens afectats 3.000,00

Previsió de fons per la realització d'expropiacions i compensacions
per béns afectats

1,00 3.000,00

TOTAL 06 .................................................................................................................................................... 32.806,72

TOTAL ......................................................................................................................................................... 481.591,85
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0001 023u878 PA Subministramet i conexió de linia existent amb nova
línia, amb empalmes termoretractils tot inclòs.

850,00

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

0002 030u787 PA Subministrament,  i adaptació de  software existent
per el control automàtic i manual  de les bombes ins-
tal.lades.(noves variables d'entrada i sortida).

2.250,00

DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

0003 13003600 PA Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o ex-
cavació a cel obert amb electrobomba submergible
per a un cabal no determinat i una alçària manomè-
trica total fins a 10 m quant sigui necessari per tal
d'executar els treballs previstos

600,00

SIS-CENTS EUROS

0004 13003604A u Partida seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURE-
TAT I SALUT

4.159,76

QUATRE MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS

0005 13003605A u Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt 2.500,00

DOS MIL CINC-CENTS EUROS

0006 13003606A Realització estudi geotècnic 2.180,67

DOS MIL CENT VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

0007 13003606B Realització de projecte executiu 12.500,00

DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS

0008 13003606C Asssitència tècnica durant l'execució de les obres,
que inclou la direcció facultativa, la coordinació de
seguretat i salut i la redacció d'un project as-built

15.126,05

QUINZE MIL CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

0009 13003606D Previsió de fons per la realització d'expropiacions i
compensacions per béns afectats

3.000,00

TRES MIL EUROS

0010 13003611A PA Partida alçada pel desmuntatge de la reixa automàti-
ca i de tots els seus elements auxiliar, tant mecànics i
elèctrics, que hi ha muntats en la captació, inclou
tots els mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per re-
alitzar els treballs i la gestió de tot el material o dels
residus generats o bé deixant-ho a disposició de la
propietat si aquest així ho manifesta

750,00

SET-CENTS CINQUANTA EUROS

0011 13003611B u Partida integre de desmuntatge de porta metàl·lica
existent de dues fulles, inclou l'emmagatzemat i con-
servació de la porta per a la seva col·locació una ve-
gada finalitzada l'obra

145,00

CENT QUARANTA-CINC EUROS
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0012 13003611C PA Partida integre per la retirada del forjat de formigó
existent, inclou els treballs de tall de serra perimetral,
col·locació d'elements per a la subjecció per la seva
elevació i manipulació, retirada de la peça amb una
pluma per a la seva posterior demolició i demolició i
càrrega del bloc de formigó amb mitjans mecànics 

1.025,00

MIL VINT-I-CINC EUROS

0013 13003611D PA Partida integre de demolició d'estructura de formigó
armat existent, formada per un pilar de 1.5 m d'alça-
da i un forjat de 1,60 x 2,25 m que es on hi ha ins-
tal·lat el quadre elèctric de la reixa automàtica i del
radiocontrol, inclou la retirada de la coberta existent
a base de placa ondulada de poliester reforçada amb
fibre de vidre, el desmuntatge de la passarel·la me-
tàl·lica on hi ha el quadre elèctric de les 3 bombes de
la casa INDAR, també inclou la càrrega i la gestió de
tots els residus generats

890,00

VUIT-CENTS NORANTA EUROS

0014 13003611E PA Partida alçada que inclou tots els treballs per la realit-
zació de les obertures en murs de formigó per la rea-
lització de la connexió de la nova canonada de fosa
dúctil de DN500 amb el nou col·lector previst que es
muntarà, inclou els treballs de moviment de terres
necessàris, gestió dels residus i reparació i segellat
del murs afectats

1.930,00

MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS

0015 13003611F PA Partida alçada de retirada de terres amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

95,00

NORANTA-CINC EUROS

0016 13003611G PA Partida integre que inclou la retirada del formigó
existent del voltant de la canonada de DN350 per la
modificació de la canonada, inclou la retirada de la
runa i el posterior rejuntat amb morter sense retrac-
ció una vegada col·locats els nous accessoris de
DN350

225,00

DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

0017 13003612A PA Partida alçada de preparació i neteja del fons de la
llera i del marge per la construcció de plataforma de
treball per la contenció de les aigues mitjançant re-
troexcavadora, inclou el transport i gestió dels resi-
dus i/o terrres extrets

925,00

NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS

0018 13003613A kg Subministrament de perfil d'acer de tren, tipus rail de
142 mm de cantell, segons norma euopea
EN-16374-4, inclosa la col·locació segons plànols en
llosa de formigó in-situ

1,50

UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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0019 13003614A PA Treballs per la realització d'elements connectors en
mur de formigó existent, inclou la realització de fo-
rats de 20 cm de profunditat cada 20 cm de distàn-
cia mitjans màquina perforadora i col·locació de bar-
res d'acer corrugat B500S de 1 m de longitud i Ø20
mm fixades amb resines

875,00

VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS

0020 13003616A PA Desmuntatge de coberta de xapa simple metàl·lica
existent amb mitjans manuals o mecànics.
Inclou tots el medis d'ascensió necessària com són
cistelles, grúes, i protecció d'espurnes de l'entorn mit-
jançant lones ignífuges on sigui necessari.
Inclou la càrrega sobre camió i transport a deixallería
autoritzada i tots el permisos, canons, i taxes neces-
saries.

200,00

DOS-CENTS EUROS

0021 13003616B u Partida integre de subministrament i col·locació de
porta metàl·lica d'acer galvantizat de 210 cm d'alça-
da i 80 cm d'amplada d'una fulla amb pany, inclou el
subministrament i col·locació de l'estructura auxiliar
per la seva fixació

825,00

VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS

0022 13003616C u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica gal-
vantizada de 80 cm d'amplada i 80 cm d'alçada en
tancament de façana tipus sandwich

175,00

CENT SETANTA-CINC EUROS

0023 13003618A PA Partida integre per la col·locació de porta, que ja ha-
via estat muntada en el mateix lloc, inclou granellat
per la retirada de l'oxid, pintat amb una capa d'impri-
mació i dues capes d'esmalt i de tot el material i mà
d'obra així com els mitjans d'elevació necessaris pel
seu correcte muntatge

615,00

SIS-CENTS QUINZE EUROS

0024 13003618Z PA Partida imprevistos a justificar per la Direcció Faculta-
tiva

20.000,00

VINT MIL EUROS

0025 13003619A u Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automà-
tica de la casa ESTRUAGUA o equivalent per la reten-
ció dels sòlids per a un cabal de 2.116 m³/h muntada
en un canal de 1.000 m d'amplada i 3.290 mm de
profunditat total amb una inclinació de 75º , un pas
de la reixa de 15 mm i una potència total instal·lada
de 0,75 KW, tota l'estructura serà metàl·lica d'acer
inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accesso-
ris necessaris per a la seva fixació i muntatge, que se-
ràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el trans-
port fins a l'obra, la decàrrega, la seva instal·lació i la
seva posada en funcionament

14.990,00

CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS
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0026 13003619B u Subministrament i muntatge de comporta mural de
800 mm d'amplada i 800 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de finestra en mur de formigó, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del
canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares
mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els ele-
ments metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn
d'acer inox. AISI-304

3.428,70

TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
SETANTA CÈNTIMS

0027 13003619C u Subministrament i muntatge de comporta mural de
1.000 mm d'amplada i 1.000 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de finestra en mur de formigó, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del
canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares
mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els ele-
ments metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn
d'acer inox. AISI-304

3.690,50

TRES MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS

0028 13003619D u Subministrament i muntatge de comporta mural de
1.000 mm d'amplada i 1.000 mm tipus vessador d'al-
çada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra en mur de formi-
gó, fixada a paret vertical amb una alçada des del ter-
ra fins al fons del canal de 3,29. La comporta serà es-
tanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació
que també seràn d'acer inox. AISI-304

3.780,70

TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

0029 13003619E u Subministrament i col·locació de bomba submergi-
ble de la casa HOMA, model KX4476 (380)-H244/C,
de 675 m³/h a 31 m.c.a. i amb una potència total ins-
tal·lada de 75,6 KW, inclou pedestal per l'acoplament
automàtic de fosa amb tub guia

26.546,00

VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

0030 13003619F PA Partida integre pel desmuntatge del sistema de bom-
bes actuals, format per 1 bomba HOMA model
KX4476 (380)-H244/C i 3 bombes INDAR model
BF-10-C-433.4, de les quals, la bomba HOMA caldrà
muntar-la en el mateix pou de bombament amb la
nova configuració del col·lector, dues de les tres
bombes INDAR es muntaràn a la cambra prèvia al
bombament i la restant es deixarà a disposició de la
propietat

500,00

CINC-CENTS EUROS
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0031 13003619G u Partida integre de muntatge de bomba de la casa IN-
DAR, model model BF-10-C-433.4 amb tub guia i pe-
destal, en la cambra prèvia al bombament segons la
nova configuració del col·lector, inclou realització de
la connexió elèctrica, així com de tot el petit material
pel seu correcte muntatge

425,00

QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS

0032 13003619H u Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria
per a la formació de canonada d'enllaç de DN150,
DN250 i DN500 segons plànols galvanitzat en calent

16.200,00

SETZE MIL DOS-CENTS EUROS

0033 13003619I u 150,00

CENT CINQUANTA EUROS

0034 13003619J PA Partida integre per la col·locació d'un obsturador en
la canonada de Ø600 mm existent d'entrada d'aigua
al bombament per a la realització dels treballs de ne-
teja, col·locació d'una comporta i instal·lació de les
bombes en la cambra prèvia

1.330,00

MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS

0035 13003619K u Subministrament i muntatge de comporta mural de
600 mm d'amplada i 600 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de tub de Ø600 en guies metàl·liques exis-
tent, fixada a paret vertical amb una alçada des del
terra fins al fons del canal de 4,25. La comporta serà
estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fi-
xació que també seràn d'acer inox. AISI-304, així com
els treballs de neteja i preparació de les guies exis-
tent.

3.070,83

TRES MIL SETANTA EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

0036 13003621B u Partida integre de demolició d'un tram de 2 metres
del muret perimetral de la tanca de l'ETAP amb mit-
jans mecànics per la col·locació de la canonada d'im-
pulsió, inclou tall previ del formigó, càrrega i gestió
de la runa

250,00

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

0037 13003623B u Subministrament i col·locació de brida connexió
PN16 de DN500 de fosa dúctil per a la connexió de
la canonada de FD en brida fixa DN500, inclòs tot el
petit material i accessoris per a la realització de la
connexió

626,50

SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

0038 13003623C u Treballs de connexió de la canonada existent de FD
DN350 mm en el col·lector a instal·lar d'acer galvanti-
zat de DN500 mm tal i com s'indica en els plànols

290,00

DOS-CENTS NORANTA EUROS
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0039 13003624D PA Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa
per la reparació de serveis afectats (cables elèctrics,
desaigües, col·lectors, xarxa d'aigua, gas,...)

5.000,00

CINC MIL EUROS

0040 13006124A ml Col·locació de tanca plastificada reutilitzada sobre
muret de formigó, inclou tot el petit material per a la
seva correcte col·locació

12,37

DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0041 13006323A u Subministrament i col·locació de brida llisa PN16 de
DN500 de fosa dúctil per a la connexió del col·lector
d'acer galvanitzat amb la canonada de FD, de la casa
PAM SAINT GOBAIN o similar, inclòs tot el petit ma-
terial i accessoris per a la realització de la connexió

536,97

CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

0042 13006324B PA Reposició de les graves de la zona enjardinada de l'E-
TAP afectades per la col·locació de la nova canonada

150,00

CENT CINQUANTA EUROS

0043 13006324C PA Partida integre de reposició de 2 m de la tanca peri-
metral de formigó, inclou formació de fonament, en-
cofrat del muret, subministrament i col·locació de
l'armadura i formigonat amb HA-25

350,00

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

0044 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic per a deixar vist, per a murs de conten-
ció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una al-
çària <= 5 m, inclou formació de "sabatés" en les
arestes dels murs, neteja de rebaves, part proporcio-
nal d'encofrat de forats i finestres i realització d'esgo-
tament a cel obert de la rasa amb electrobomba sub-
mergible per a un cabal no determinat i una alçària
manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

22,02

VINT-I-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

0045 E3C5U5H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

85,94

VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0046 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fona-
ments

22,98

VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0047 E44Z5A25CS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils lami-
nats en calent, treballat a taller i galvanitzat, col.locat
a l'obra amb cargols i soldat a estructura existent

2,60

DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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0048 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,20

UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

0049 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó no vist

45,92

QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0050 E535715N m2 Placa nervada de 50 mm de gruix, formada per una
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïlla-
ment de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermea-
bilització amb una làmina bituminosa, amb pendent
inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàniques

26,71

VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0051 E7J1Z001 ml Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu
a base de cautxú, de 10 x 20 mm de secció com a mí-
nim, per al segellat de junts de treball interns de for-
migó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus
d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapa-
ments de com a mínim de 5 cm

14,76

CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0052 ED356355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i llisca-
da per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formi-
gó en massa de 10 cm

154,35

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

0053 ED5ZZ001 m2 Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus trà-
mex d'acer S275JR soldada a taller mitjançant elec-
trofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per
una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

37,70

TRENTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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0054 EG15U874 u Subministrament i Muntatge de Quadre General  de
Distribució i Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o
MERLIN GERIN, inclòs Armari metàl·lic, tapes,
rails, portes, platines, borns de connexió, interrup-
tors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de ma-
niobra, seccionadors, contectors i connexionat, se-
gons esquema unfiliar  de potència adjunt. correcta-
ment etiquetat i amb una previsió d'ampliació del
40%, muntat superficialment, també s'inclou el con-
trol i la maniobra de les electrobombes, els varia-
dors de frequencia segons esquema per una potèn-
cia de 3 bombes de 75 KW, 1 bomba de 30 KW,
amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de
protecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per
comandament per control remot i en funció de varia-
bles físiques; voltímetre i amperímetre per cada
bomba, protecció per relé electrònic contra arribada
incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protec-
ció contra desencebat del relé de control de potèn-
cia a cada motor, temporitzador de retard a la cone-
xió per evitar maniobres massa seguides per inter-
rupcions momentànies repetides, compta-hores i
compta-impulsos per cada bomba, làmpades de se-
nyalització lluminosa del funcionament normal de
cada element, i si s'atura estan conectat, senyalitza-
ció de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del
quadre, base de fusibles, borns, pulsadors, i fils.

48.266,63

QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS
EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0055 EGD1421E ut Subministrament i muntatge de piqueta de connexió
a terra d'acer, amb recobriment de coure, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra. Inclosos accessoris i connexionat

22,13

VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0056 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

20,77

VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0057 ESC.GALV ml Subministrament i col·locació de metre lineal d'esca-
la soldada a taller formada per una estructura d'acer
S275JR amb perfil UPN laminat i posterior galvanit-
zat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparri-
llat metàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en
els graons perforat també galvanitzat, barana de
1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'a-
lumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris
per a la seva fixació en parament de formigó in situ
vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins
a l'obra i elements d'elevació

625,00

SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

0058 F216Z243 m Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, a mà, inclou la retirada dels pals dei-
xant el material a disposició de la propietat

6,18

SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0059 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor

10,80
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DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0060 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,21

UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0061 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió dumper de 12
Tn, amb temps d'espera per a la càrrega

1,30

UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0062 F242Z020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics de terres sobrants
de la pròpia excavació de rases i pous, sobre amb
dúmper o similar

1,71

UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0063 F6A1Z436 m Reixat d'acer d'alçària igual o inferior a 2 m amb te-
la metàl·lica platificada de color verd, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre muret de formigó i part proporcional de pals
per a punts singulars, inclou si cal la realització de
forats en el mur per la fixació dels pals

16,83

SETZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0064 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM, inclos el subministrament
del material

30,80

TRENTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0065 F9G12442 m3 Paviment de formigó sense additius
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària mà-
xima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat fretesat

85,56

VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0066 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

7,83

SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0067 F9Z4AB24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de bar-
res corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

1,79

UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0068 FDDZZ001 u Subministament de graó de 350 mm com a mínim
de llargada i de 240 mm d'amplada com a minim, fa-
bricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica
d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recober-
ta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems
ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en
mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou la col·loca-
ció amb morter sense retracció o amb resines, cada
40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

10,06

DEU EUROS amb SIS CÈNTIMS
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0069 G213Z323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb mit-
jans mecànics i càrrega de la runa sobre camió o con-
tenidor

74,21

SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0070 G21Z5323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat,
amb mitjans mecànics i càrrega de la runa sobre ca-
mió o contenidor

61,02

SEIXANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

0071 G2216101 m3 Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió o bé acopiada al
costat de la pròpia excavació per a la seva reutilitza-
ció

2,01

DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

0072 G2224243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny fluix amb retroexcavadora
gran, inclòs la càrrega del material d'excavació o bé
deixat les terres a la vora de la rasa per la seva reutili-
zació

8,84

VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0073 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador, inclòs la càrrega del material
d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa
per la seva reutilizació

51,66

CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0074 G222U243 m3 Excavació a cel obert fins a 6 m de fondària, en ter-
reny fluix i o grava amb presència d'aigua, amb retro-
excavadora gran o bé giratòria i càrrega mecànica
del material excavat, inclou realització d'esgotament
a cel obert de la rasa amb electrobomba submergi-
ble per a un cabal no determinat i una alçària mano-
mètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

10,43

DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0075 G222U321 u Treballs d'excavació en terreny compacte per la realit-
zació d'una cata per la localització d'instal·lacions en
servei enterrades amb retoexavadora, inclou el poste-
rior tapat de la mateixa

52,44

CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0076 G222Z243 m3 Excavació, en fons de rasa de no més de 4 m de fon-
dària, de fins a 4 m d'amplària i fins a 2 m de fondà-
ria, en terreny roca, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, inclou realització d'esgotament a cel obert
de la rasa amb electrobomba submergible per a un
cabal no determinat i una alçària manomètrica total
fins a 10 m quant sigui necessari

26,57

VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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0077 G226U002 m3 Formació de mota en el marge del riu mitjançant es-
tesa i piconatge de sòl argilos d'aportació exterior
(material no inclòs), en tongades de 50 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilit-
zant corró vibratori autopropulsat, en zona inundada
per aigua

10,70

DEU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0078 G226Z001 m3 Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'o-
bra amb mitjans mecànics, amb capes no superiors a
25 cm, càrrega i transport no inclosos

1,86

UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0079 G228U10F m3 Rebliment i piconatge d'excavació a cel obert amb
material pròpia excavació o d'aportació exterior, en
tongades de gruix de fins a 50 cm, utilitzant corró vi-
bratori per a compactar i  inclou realització d'esgota-
ment a cel obert de la rasa amb electrobomba sub-
mergible per a un cabal no determinat i una alçària
manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

4,49

QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0080 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió de les res-
tes vegetals, inclou la tala d'arbres i l'arrancada de so-
ques, així com el transport fins a l'abocador autorit-
zat de residus 

6,94

SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0081 G2A15000 m3 Subministrament de material adequat d'aportació ex-
terior, inclòs transport i material

6,50

SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0082 G2A1U001 m3 Subministrament a l'obra de terra argilosa o llims del
rentat de graves d'aportació exterior

12,00

DOTZE EUROS

0083 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 12 t o contenidor i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa de
residus

15,48

QUINZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0084 G31511N3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

60,99

SEIXANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0085 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

71,28

SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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0086 G315Z1N3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

65,77

SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0087 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de dià-
metre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corru-
gades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,00

UN EUROS

0088 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

75,81

SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

0089 G325Z000 m3 Formigó per a murs HA-30/B/20/IIa+Qa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

87,94

VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0090 G325Z001 m3 Formigó per a lloses HA-30/B/20/IIa+Qa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

93,84

NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0091 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en bar-
res corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,15

UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0092 G3C5Z003 m2 Segellat de dividals dels murs amb morter especial
hidrofug, a cada cara dels murs de formigó

4,25

QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0093 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en bar-
res corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,10

UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

0094 G3J21810 m2 Formació de mur d'escullera amb blocs de pedra gra-
nítica  de 1200 a 2000 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora o bé excavadora, essent part d'aquesta
submergida en el riu

90,82

NORANTA EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0095 G4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitza-
da en calent i col·locat a l'obra mitjançant placa base
també galvanitzada I collada al formigó amb tacs
químics M20 d'acer galvanitzat

3,82

TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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0096 G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació en obra de marc rec-
tangular fabricat a taller per la suportació de reixa
de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a
perfils tipus L laminat d'acer galvanitzat en calent
de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de
les potes per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

10,82

DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0097 G4R1Z00T m2 Subministrament i col·locació de tapa xapa d'acer
de 2,5 mm llegrimat i galvanitzada en calent, fabrica-
da a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipula-
ció d'acer inox. AISI-304

92,97

NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0098 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivella-
dora i piconatge del material al 98% del PM, inclou
preparació prèvia del terreny

26,19

VINT-I-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0099 GFH1U706 u Subministrament i instal.lació de colze de fundició dúctil
per a canvi de direcció de 90 - 45 - 22'5 - 11'25 graus en
canonada de fundició dúctil DN 400, amb unions embrida-
des tipus EXPRES de Saint-Gobain o similar. Inclosos ac-
cessoris de muntatge.

1.188,78

MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

0100 GFH1U806 m Subministrament, muntatge a fons de rasa i prova de
tub de fundició dúctil DN500 classe C30 tipus NATU-
RAL de la casa PAM SAINT GOBAIN o similar amb re-
vestiment exterior format per una capa de 400 g/m²
de zinc-alumini 85/15 i una capa d'acabat de 100 um
de pintura epoxi de color blau, revestiment interior a
base de morter de ciment resistent als sulfats vibro-
centrifugat, amb unió tipus ESTANDARD tipus cam-
pana amb junta bilavial d'EPDM

148,29

CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

0101 GFZAZAH0 u Dau d'ancoratge de formigó HM-20/P/20/I, per a col-
zes en conduccions de diàmetre 500 mm

108,53

CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0102 GG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

6,95

SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0103 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

12,36

DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0104 GGTU99 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció
1x 240 mm2

5,48

CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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0105 GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb volant DN150 PN10-16, model
BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i
EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons
UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons
DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electro-
estaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula
amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

250,00

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

0106 GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb volant DN250 PN10-16, model
BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i
EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons
UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons
DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electro-
estaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula
amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

571,17

CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

0107 GN42Z2350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona
DN200 PN10, tipus WAFER segons UNE-EN-593, de
la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta
de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi
de 200 micras com a mínim. S'inclou el subministra-
ment i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles ros-
cades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975,
femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les
juntes d'estanqueïtat.

552,42

CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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0108 GN42Z500 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona
DN500 PN10, tipus WAFER de la casa BELGICAST se-
gons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta
de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi
de 200 micras com a mínim. S'inclou el subministra-
ment i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles ros-
cades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975,
femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les
juntes d'estanqueïtat

1.446,91

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-UN CÈNTIMS

0109 GN83Z150 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN150 entre brides, inclòs tot el petit mate-
rial i accessoris per a la realització de la connexió
 

327,75

TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

0110 GN83Z250 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN250 entre brides, inclòs tot el petit mate-
rial i accessoris per a la realització de la connexió
 

1.135,13

MIL CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0111 Z118U004 m3 Formació de llit de sorra o sauló de com a mínim 10
cm de guix a fons de rasa pel recolzament del tub
amb mitjans manuals, inclou el subministrament del
material i la col·locació a la rasa amb mitjans mecà-
nics

12,86

DOTZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0112 Z228U135 m3 Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM
amb material tolerable d'aprotació exterior o de la
propia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

4,33

QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0113 Z5Y1U007 m Subministrament i col·locació de remat de carener en
xapa d'acer galvanitzat de desenvolupament màxim
de 500 mm

11,51

ONZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0114 Z5Y1U0BAG m Subministrament i col·locació de remat perimetrals
de peu de xapa, en xapa d'acer prelacat de desenvo-
lupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix.

10,63

DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0115 Z5Y1U0CNT m Subministrament i col·locació de remat de cantonera
en xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim
500 mm. i 0,6 mm de gruix

10,63

DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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0116 Z5Y1U0PET m Subministrament i col·locació de remat bateaigüesd-
'entrega de tancament interior (peto) a coberta, en
xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim
500 mm. i gruix de 0,6 mm.

10,63

DEU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0117 ZG20U005 m PLACA DE PVC DE PROTECCIÓ DE 300 MM PER
A SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS.

2,45

DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0118 ZG20U010 m BANDA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE CA-
BLES ELÈCTRICS ENTERRATS.

0,09

ZERO EUROS amb NOU CÈNTIMS
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0001 023u878 PA Subministramet i conexió de linia existent amb nova
línia, amb empalmes termoretractils tot inclòs.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 850,00

TOTAL PARTIDA................................................. 850,00

0002 030u787 PA Subministrament,  i adaptació de  software existent
per el control automàtic i manual  de les bombes ins-
tal.lades.(noves variables d'entrada i sortida).

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 2.250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.250,00

0003 13003600 PA Realització d'esgotament a cel obert de la rasa o ex-
cavació a cel obert amb electrobomba submergible
per a un cabal no determinat i una alçària manomè-
trica total fins a 10 m quant sigui necessari per tal
d'executar els treballs previstos

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 600,00

TOTAL PARTIDA................................................. 600,00

0004 13003604A u Partida seguretat i salut segons ESTUDI DE SEGURE-
TAT I SALUT

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 4.159,76

TOTAL PARTIDA................................................. 4.159,76

0005 13003605A u Partida de control de qualitat segons ANNEX adjunt
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0006 13003606A Realització estudi geotècnic

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 2.180,67

TOTAL PARTIDA................................................. 2.180,67

0007 13003606B Realització de projecte executiu

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 12.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12.500,00

0008 13003606C Asssitència tècnica durant l'execució de les obres,
que inclou la direcció facultativa, la coordinació de
seguretat i salut i la redacció d'un project as-built

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 15.126,05

TOTAL PARTIDA................................................. 15.126,05

0009 13003606D Previsió de fons per la realització d'expropiacions i
compensacions per béns afectats

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.000,00
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0010 13003611A PA Partida alçada pel desmuntatge de la reixa automàti-
ca i de tots els seus elements auxiliar, tant mecànics i
elèctrics, que hi ha muntats en la captació, inclou
tots els mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per re-
alitzar els treballs i la gestió de tot el material o dels
residus generats o bé deixant-ho a disposició de la
propietat si aquest així ho manifesta

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 750,00

TOTAL PARTIDA................................................. 750,00

0011 13003611B u Partida integre de desmuntatge de porta metàl·lica
existent de dues fulles, inclou l'emmagatzemat i con-
servació de la porta per a la seva col·locació una ve-
gada finalitzada l'obra

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 145,00

TOTAL PARTIDA................................................. 145,00

0012 13003611C PA Partida integre per la retirada del forjat de formigó
existent, inclou els treballs de tall de serra perimetral,
col·locació d'elements per a la subjecció per la seva
elevació i manipulació, retirada de la peça amb una
pluma per a la seva posterior demolició i demolició i
càrrega del bloc de formigó amb mitjans mecànics 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.025,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.025,00

0013 13003611D PA Partida integre de demolició d'estructura de formigó
armat existent, formada per un pilar de 1.5 m d'alça-
da i un forjat de 1,60 x 2,25 m que es on hi ha ins-
tal·lat el quadre elèctric de la reixa automàtica i del
radiocontrol, inclou la retirada de la coberta existent
a base de placa ondulada de poliester reforçada amb
fibre de vidre, el desmuntatge de la passarel·la me-
tàl·lica on hi ha el quadre elèctric de les 3 bombes de
la casa INDAR, també inclou la càrrega i la gestió de
tots els residus generats

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 890,00

TOTAL PARTIDA................................................. 890,00

0014 13003611E PA Partida alçada que inclou tots els treballs per la realit-
zació de les obertures en murs de formigó per la rea-
lització de la connexió de la nova canonada de fosa
dúctil de DN500 amb el nou col·lector previst que es
muntarà, inclou els treballs de moviment de terres
necessàris, gestió dels residus i reparació i segellat
del murs afectats

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.930,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.930,00

0015 13003611F PA Partida alçada de retirada de terres amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 95,00

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00
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0016 13003611G PA Partida integre que inclou la retirada del formigó
existent del voltant de la canonada de DN350 per la
modificació de la canonada, inclou la retirada de la
runa i el posterior rejuntat amb morter sense retrac-
ció una vegada col·locats els nous accessoris de
DN350

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 225,00

TOTAL PARTIDA................................................. 225,00

0017 13003612A PA Partida alçada de preparació i neteja del fons de la
llera i del marge per la construcció de plataforma de
treball per la contenció de les aigues mitjançant re-
troexcavadora, inclou el transport i gestió dels resi-
dus i/o terrres extrets

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 925,00

TOTAL PARTIDA................................................. 925,00

0018 13003613A kg Subministrament de perfil d'acer de tren, tipus rail de
142 mm de cantell, segons norma euopea
EN-16374-4, inclosa la col·locació segons plànols en
llosa de formigó in-situ

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1,50

0019 13003614A PA Treballs per la realització d'elements connectors en
mur de formigó existent, inclou la realització de fo-
rats de 20 cm de profunditat cada 20 cm de distàn-
cia mitjans màquina perforadora i col·locació de bar-
res d'acer corrugat B500S de 1 m de longitud i Ø20
mm fixades amb resines

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 875,00

TOTAL PARTIDA................................................. 875,00

0020 13003616A PA Desmuntatge de coberta de xapa simple metàl·lica
existent amb mitjans manuals o mecànics.
Inclou tots el medis d'ascensió necessària com són
cistelles, grúes, i protecció d'espurnes de l'entorn mit-
jançant lones ignífuges on sigui necessari.
Inclou la càrrega sobre camió i transport a deixallería
autoritzada i tots el permisos, canons, i taxes neces-
saries.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 200,00

0021 13003616B u Partida integre de subministrament i col·locació de
porta metàl·lica d'acer galvantizat de 210 cm d'alça-
da i 80 cm d'amplada d'una fulla amb pany, inclou el
subministrament i col·locació de l'estructura auxiliar
per la seva fixació

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 825,00

TOTAL PARTIDA................................................. 825,00

 Pàgina 3

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UT RESUM IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

0022 13003616C u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica gal-
vantizada de 80 cm d'amplada i 80 cm d'alçada en
tancament de façana tipus sandwich

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 175,00

TOTAL PARTIDA................................................. 175,00

0023 13003618A PA Partida integre per la col·locació de porta, que ja ha-
via estat muntada en el mateix lloc, inclou granellat
per la retirada de l'oxid, pintat amb una capa d'impri-
mació i dues capes d'esmalt i de tot el material i mà
d'obra així com els mitjans d'elevació necessaris pel
seu correcte muntatge

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 615,00

TOTAL PARTIDA................................................. 615,00

0024 13003618Z PA Partida imprevistos a justificar per la Direcció Faculta-
tiva

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 20.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20.000,00

0025 13003619A u Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automà-
tica de la casa ESTRUAGUA o equivalent per la reten-
ció dels sòlids per a un cabal de 2.116 m³/h muntada
en un canal de 1.000 m d'amplada i 3.290 mm de
profunditat total amb una inclinació de 75º , un pas
de la reixa de 15 mm i una potència total instal·lada
de 0,75 KW, tota l'estructura serà metàl·lica d'acer
inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accesso-
ris necessaris per a la seva fixació i muntatge, que se-
ràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el trans-
port fins a l'obra, la decàrrega, la seva instal·lació i la
seva posada en funcionament

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 14.990,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14.990,00

0026 13003619B u Subministrament i muntatge de comporta mural de
800 mm d'amplada i 800 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de finestra en mur de formigó, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del
canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares
mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els ele-
ments metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn
d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.428,70

TOTAL PARTIDA................................................. 3.428,70
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0027 13003619C u Subministrament i muntatge de comporta mural de
1.000 mm d'amplada i 1.000 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de finestra en mur de formigó, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del
canal de 3,29. La comporta serà estanca a les 4 cares
mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els ele-
ments metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn
d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.690,50

TOTAL PARTIDA................................................. 3.690,50

0028 13003619D u Subministrament i muntatge de comporta mural de
1.000 mm d'amplada i 1.000 mm tipus vessador d'al-
çada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra en mur de formi-
gó, fixada a paret vertical amb una alçada des del ter-
ra fins al fons del canal de 3,29. La comporta serà es-
tanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació
que també seràn d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.780,70

TOTAL PARTIDA................................................. 3.780,70

0029 13003619E u Subministrament i col·locació de bomba submergi-
ble de la casa HOMA, model KX4476 (380)-H244/C,
de 675 m³/h a 31 m.c.a. i amb una potència total ins-
tal·lada de 75,6 KW, inclou pedestal per l'acoplament
automàtic de fosa amb tub guia

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 26.546,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26.546,00

0030 13003619F PA Partida integre pel desmuntatge del sistema de bom-
bes actuals, format per 1 bomba HOMA model
KX4476 (380)-H244/C i 3 bombes INDAR model
BF-10-C-433.4, de les quals, la bomba HOMA caldrà
muntar-la en el mateix pou de bombament amb la
nova configuració del col·lector, dues de les tres
bombes INDAR es muntaràn a la cambra prèvia al
bombament i la restant es deixarà a disposició de la
propietat

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00

0031 13003619G u Partida integre de muntatge de bomba de la casa IN-
DAR, model model BF-10-C-433.4 amb tub guia i pe-
destal, en la cambra prèvia al bombament segons la
nova configuració del col·lector, inclou realització de
la connexió elèctrica, així com de tot el petit material
pel seu correcte muntatge

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 425,00

TOTAL PARTIDA................................................. 425,00
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0032 13003619H u Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria
per a la formació de canonada d'enllaç de DN150,
DN250 i DN500 segons plànols galvanitzat en calent

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 16.200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 16.200,00

0033 13003619I u
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 150,00

0034 13003619J PA Partida integre per la col·locació d'un obsturador en
la canonada de Ø600 mm existent d'entrada d'aigua
al bombament per a la realització dels treballs de ne-
teja, col·locació d'una comporta i instal·lació de les
bombes en la cambra prèvia

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.330,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.330,00

0035 13003619K u Subministrament i muntatge de comporta mural de
600 mm d'amplada i 600 mm d'alçada d'acciona-
ment manual mitjançant volant amb torreta per l'obs-
turació de tub de Ø600 en guies metàl·liques exis-
tent, fixada a paret vertical amb una alçada des del
terra fins al fons del canal de 4,25. La comporta serà
estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fi-
xació que també seràn d'acer inox. AISI-304, així com
els treballs de neteja i preparació de les guies exis-
tent.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.070,83

TOTAL PARTIDA................................................. 3.070,83

0036 13003621B u Partida integre de demolició d'un tram de 2 metres
del muret perimetral de la tanca de l'ETAP amb mit-
jans mecànics per la col·locació de la canonada d'im-
pulsió, inclou tall previ del formigó, càrrega i gestió
de la runa

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 250,00

0037 13003623B u Subministrament i col·locació de brida connexió
PN16 de DN500 de fosa dúctil per a la connexió de
la canonada de FD en brida fixa DN500, inclòs tot el
petit material i accessoris per a la realització de la
connexió

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 626,50

TOTAL PARTIDA................................................. 626,50

0038 13003623C u Treballs de connexió de la canonada existent de FD
DN350 mm en el col·lector a instal·lar d'acer galvanti-
zat de DN500 mm tal i com s'indica en els plànols

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 290,00

TOTAL PARTIDA................................................. 290,00
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0039 13003624D PA Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa
per la reparació de serveis afectats (cables elèctrics,
desaigües, col·lectors, xarxa d'aigua, gas,...)

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00

0040 13006124A ml Col·locació de tanca plastificada reutilitzada sobre
muret de formigó, inclou tot el petit material per a la
seva correcte col·locació

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 12,37

TOTAL PARTIDA................................................. 12,37

0041 13006323A u Subministrament i col·locació de brida llisa PN16 de
DN500 de fosa dúctil per a la connexió del col·lector
d'acer galvanitzat amb la canonada de FD, de la casa
PAM SAINT GOBAIN o similar, inclòs tot el petit ma-
terial i accessoris per a la realització de la connexió

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 536,97

TOTAL PARTIDA................................................. 536,97

0042 13006324B PA Reposició de les graves de la zona enjardinada de l'E-
TAP afectades per la col·locació de la nova canonada

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 150,00

0043 13006324C PA Partida integre de reposició de 2 m de la tanca peri-
metral de formigó, inclou formació de fonament, en-
cofrat del muret, subministrament i col·locació de
l'armadura i formigonat amb HA-25

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 350,00

0044 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic per a deixar vist, per a murs de conten-
ció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una al-
çària <= 5 m, inclou formació de "sabatés" en les
arestes dels murs, neteja de rebaves, part proporcio-
nal d'encofrat de forats i finestres i realització d'esgo-
tament a cel obert de la rasa amb electrobomba sub-
mergible per a un cabal no determinat i una alçària
manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

Mà d'obra .............................................................. 18,12
Maquinària ............................................................ 0,50
Resta d'obra i materials........................................ 3,40

TOTAL PARTIDA................................................. 22,02

0045 E3C5U5H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra .............................................................. 5,07
Maquinària ............................................................ 12,54
Resta d'obra i materials........................................ 68,33

TOTAL PARTIDA................................................. 85,94
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0046 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fona-
ments

Mà d'obra .............................................................. 19,19
Resta d'obra i materials........................................ 3,79

TOTAL PARTIDA................................................. 22,98

0047 E44Z5A25CS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils lami-
nats en calent, treballat a taller i galvanitzat, col.locat
a l'obra amb cargols i soldat a estructura existent

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................. 2,60

0048 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,50
Resta d'obra i materials........................................ 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1,20

0049 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó no vist

Mà d'obra .............................................................. 34,12
Resta d'obra i materials........................................ 11,80

TOTAL PARTIDA................................................. 45,92

0050 E535715N m2 Placa nervada de 50 mm de gruix, formada per una
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïlla-
ment de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermea-
bilització amb una làmina bituminosa, amb pendent
inferior a 30 %, col.locat amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA................................................. 26,71

0051 E7J1Z001 ml Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu
a base de cautxú, de 10 x 20 mm de secció com a mí-
nim, per al segellat de junts de treball interns de for-
migó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus
d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapa-
ments de com a mínim de 5 cm

Mà d'obra .............................................................. 3,62
Resta d'obra i materials........................................ 11,14

TOTAL PARTIDA................................................. 14,76

0052 ED356355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i llisca-
da per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formi-
gó en massa de 10 cm

Mà d'obra .............................................................. 122,86
Maquinària ............................................................ 0,08
Resta d'obra i materials........................................ 31,41

TOTAL PARTIDA................................................. 154,35

0053 ED5ZZ001 m2 Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus trà-
mex d'acer S275JR soldada a taller mitjançant elec-
trofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per
una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

Mà d'obra .............................................................. 2,96
Resta d'obra i materials........................................ 34,74

TOTAL PARTIDA................................................. 37,70
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0054 EG15U874 u Subministrament i Muntatge de Quadre General  de
Distribució i Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o
MERLIN GERIN, inclòs Armari metàl·lic, tapes,
rails, portes, platines, borns de connexió, interrup-
tors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de ma-
niobra, seccionadors, contectors i connexionat, se-
gons esquema unfiliar  de potència adjunt. correcta-
ment etiquetat i amb una previsió d'ampliació del
40%, muntat superficialment, també s'inclou el con-
trol i la maniobra de les electrobombes, els varia-
dors de frequencia segons esquema per una potèn-
cia de 3 bombes de 75 KW, 1 bomba de 30 KW,
amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de
protecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per
comandament per control remot i en funció de varia-
bles físiques; voltímetre i amperímetre per cada
bomba, protecció per relé electrònic contra arribada
incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protec-
ció contra desencebat del relé de control de potèn-
cia a cada motor, temporitzador de retard a la cone-
xió per evitar maniobres massa seguides per inter-
rupcions momentànies repetides, compta-hores i
compta-impulsos per cada bomba, làmpades de se-
nyalització lluminosa del funcionament normal de
cada element, i si s'atura estan conectat, senyalitza-
ció de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del
quadre, base de fusibles, borns, pulsadors, i fils.

Mà d'obra .............................................................. 5.188,80
Resta d'obra i materials........................................ 43.077,83

TOTAL PARTIDA................................................. 48.266,63

0055 EGD1421E ut Subministrament i muntatge de piqueta de connexió
a terra d'acer, amb recobriment de coure, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Mà d'obra .............................................................. 8,64
Resta d'obra i materials........................................ 13,49

TOTAL PARTIDA................................................. 22,13

0056 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Mà d'obra .............................................................. 10,81
Resta d'obra i materials........................................ 9,96

TOTAL PARTIDA................................................. 20,77

0057 ESC.GALV ml Subministrament i col·locació de metre lineal d'esca-
la soldada a taller formada per una estructura d'acer
S275JR amb perfil UPN laminat i posterior galvanit-
zat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparri-
llat metàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en
els graons perforat també galvanitzat, barana de
1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'a-
lumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris
per a la seva fixació en parament de formigó in situ
vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins
a l'obra i elements d'elevació

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 625,00

TOTAL PARTIDA................................................. 625,00

0058 F216Z243 m Retirada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, a mà, inclou la retirada dels pals dei-
xant el material a disposició de la propietat

Mà d'obra .............................................................. 6,09
Resta d'obra i materials........................................ 0,09
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TOTAL PARTIDA................................................. 6,18

0059 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor

Maquinària ............................................................ 10,80

TOTAL PARTIDA................................................. 10,80

0060 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Maquinària ............................................................ 1,21

TOTAL PARTIDA................................................. 1,21

0061 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió dumper de 12
Tn, amb temps d'espera per a la càrrega

Maquinària ............................................................ 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 1,30

0062 F242Z020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics de terres sobrants
de la pròpia excavació de rases i pous, sobre amb
dúmper o similar

Maquinària ............................................................ 1,71

TOTAL PARTIDA................................................. 1,71

0063 F6A1Z436 m Reixat d'acer d'alçària igual o inferior a 2 m amb te-
la metàl·lica platificada de color verd, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre muret de formigó i part proporcional de pals
per a punts singulars, inclou si cal la realització de
forats en el mur per la fixació dels pals

Mà d'obra .............................................................. 5,71
Resta d'obra i materials........................................ 11,12

TOTAL PARTIDA................................................. 16,83

0064 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM, inclos el subministrament
del material

Mà d'obra .............................................................. 0,98
Maquinària ............................................................ 6,00
Resta d'obra i materials........................................ 23,82

TOTAL PARTIDA................................................. 30,80

0065 F9G12442 m3 Paviment de formigó sense additius
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària mà-
xima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat fretesat

Mà d'obra .............................................................. 5,49
Maquinària ............................................................ 2,59
Resta d'obra i materials........................................ 77,48

TOTAL PARTIDA................................................. 85,56

0066 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Mà d'obra .............................................................. 5,08
Maquinària ............................................................ 2,67
Resta d'obra i materials........................................ 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 7,83
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0067 F9Z4AB24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de bar-
res corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

Mà d'obra .............................................................. 0,68
Resta d'obra i materials........................................ 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,79

0068 FDDZZ001 u Subministament de graó de 350 mm com a mínim
de llargada i de 240 mm d'amplada com a minim, fa-
bricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica
d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recober-
ta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems
ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en
mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou la col·loca-
ció amb morter sense retracció o amb resines, cada
40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

Mà d'obra .............................................................. 5,47
Maquinària ............................................................ 0,01
Resta d'obra i materials........................................ 4,58

TOTAL PARTIDA................................................. 10,06

0069 G213Z323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb mit-
jans mecànics i càrrega de la runa sobre camió o con-
tenidor

Mà d'obra .............................................................. 9,82
Maquinària ............................................................ 64,24
Resta d'obra i materials........................................ 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 74,21

0070 G21Z5323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat,
amb mitjans mecànics i càrrega de la runa sobre ca-
mió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 9,82
Maquinària ............................................................ 51,05
Resta d'obra i materials........................................ 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 61,02

0071 G2216101 m3 Excavació per l'extracció de la terra vegetal, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió o bé acopiada al
costat de la pròpia excavació per a la seva reutilitza-
ció

Mà d'obra .............................................................. 0,29
Maquinària ............................................................ 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 2,01

0072 G2224243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny fluix amb retroexcavadora
gran, inclòs la càrrega del material d'excavació o bé
deixat les terres a la vora de la rasa per la seva reutili-
zació

Mà d'obra .............................................................. 0,79
Maquinària ............................................................ 8,04
Resta d'obra i materials........................................ 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 8,84
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0073 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador, inclòs la càrrega del material
d'excavació o bé deixat les terres a la vora de la rasa
per la seva reutilizació

Mà d'obra .............................................................. 0,98
Maquinària ............................................................ 50,66
Resta d'obra i materials........................................ 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 51,66

0074 G222U243 m3 Excavació a cel obert fins a 6 m de fondària, en ter-
reny fluix i o grava amb presència d'aigua, amb retro-
excavadora gran o bé giratòria i càrrega mecànica
del material excavat, inclou realització d'esgotament
a cel obert de la rasa amb electrobomba submergi-
ble per a un cabal no determinat i una alçària mano-
mètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

Mà d'obra .............................................................. 0,98
Maquinària ............................................................ 9,43
Resta d'obra i materials........................................ 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 10,43

0075 G222U321 u Treballs d'excavació en terreny compacte per la realit-
zació d'una cata per la localització d'instal·lacions en
servei enterrades amb retoexavadora, inclou el poste-
rior tapat de la mateixa

Mà d'obra .............................................................. 14,72
Maquinària ............................................................ 37,50
Resta d'obra i materials........................................ 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 52,44

0076 G222Z243 m3 Excavació, en fons de rasa de no més de 4 m de fon-
dària, de fins a 4 m d'amplària i fins a 2 m de fondà-
ria, en terreny roca, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, inclou realització d'esgotament a cel obert
de la rasa amb electrobomba submergible per a un
cabal no determinat i una alçària manomètrica total
fins a 10 m quant sigui necessari

Mà d'obra .............................................................. 0,39
Maquinària ............................................................ 26,17
Resta d'obra i materials........................................ 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 26,57

0077 G226U002 m3 Formació de mota en el marge del riu mitjançant es-
tesa i piconatge de sòl argilos d'aportació exterior
(material no inclòs), en tongades de 50 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilit-
zant corró vibratori autopropulsat, en zona inundada
per aigua

Maquinària ............................................................ 10,70

TOTAL PARTIDA................................................. 10,70

0078 G226Z001 m3 Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'o-
bra amb mitjans mecànics, amb capes no superiors a
25 cm, càrrega i transport no inclosos

Mà d'obra .............................................................. 0,49
Maquinària ............................................................ 1,37

TOTAL PARTIDA................................................. 1,86
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0079 G228U10F m3 Rebliment i piconatge d'excavació a cel obert amb
material pròpia excavació o d'aportació exterior, en
tongades de gruix de fins a 50 cm, utilitzant corró vi-
bratori per a compactar i  inclou realització d'esgota-
ment a cel obert de la rasa amb electrobomba sub-
mergible per a un cabal no determinat i una alçària
manomètrica total fins a 10 m quant sigui necessari

Maquinària ............................................................ 4,49

TOTAL PARTIDA................................................. 4,49

0080 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió de les res-
tes vegetals, inclou la tala d'arbres i l'arrancada de so-
ques, així com el transport fins a l'abocador autorit-
zat de residus 

Mà d'obra .............................................................. 1,73
Maquinària ............................................................ 5,21

TOTAL PARTIDA................................................. 6,94

0081 G2A15000 m3 Subministrament de material adequat d'aportació ex-
terior, inclòs transport i material

Resta d'obra i materials........................................ 6,50

TOTAL PARTIDA................................................. 6,50

0082 G2A1U001 m3 Subministrament a l'obra de terra argilosa o llims del
rentat de graves d'aportació exterior

Resta d'obra i materials........................................ 12,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,00

0083 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 12 t o contenidor i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs taxa de
residus

Maquinària ............................................................ 4,60
Resta d'obra i materials........................................ 10,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,48

0084 G31511N3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

Mà d'obra .............................................................. 8,64
Resta d'obra i materials........................................ 52,35

TOTAL PARTIDA................................................. 60,99

0085 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Mà d'obra .............................................................. 4,91
Resta d'obra i materials........................................ 66,37

TOTAL PARTIDA................................................. 71,28

0086 G315Z1N3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

Mà d'obra .............................................................. 8,64
Resta d'obra i materials........................................ 57,13

TOTAL PARTIDA................................................. 65,77
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0087 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de dià-
metre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corru-
gades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,31
Resta d'obra i materials........................................ 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 1,00

0088 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Mà d'obra .............................................................. 8,64
Resta d'obra i materials........................................ 67,17

TOTAL PARTIDA................................................. 75,81

0089 G325Z000 m3 Formigó per a murs HA-30/B/20/IIa+Qa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Mà d'obra .............................................................. 3,34
Maquinària ............................................................ 17,24
Resta d'obra i materials........................................ 67,36

TOTAL PARTIDA................................................. 87,94

0090 G325Z001 m3 Formigó per a lloses HA-30/B/20/IIa+Qa de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Mà d'obra .............................................................. 28,46
Resta d'obra i materials........................................ 65,38

TOTAL PARTIDA................................................. 93,84

0091 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en bar-
res corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,45
Resta d'obra i materials........................................ 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1,15

0092 G3C5Z003 m2 Segellat de dividals dels murs amb morter especial
hidrofug, a cada cara dels murs de formigó

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0093 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en bar-
res corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,40
Resta d'obra i materials........................................ 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1,10

0094 G3J21810 m2 Formació de mur d'escullera amb blocs de pedra gra-
nítica  de 1200 a 2000 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora o bé excavadora, essent part d'aquesta
submergida en el riu

Mà d'obra .............................................................. 5,83
Maquinària ............................................................ 27,15
Resta d'obra i materials........................................ 57,84

TOTAL PARTIDA................................................. 90,82

 Pàgina 14



QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UT RESUM IMPORT

130036-BE

CONSELL COMARCAL D'OSONA

AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD

0095 G4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en ca-
lent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitza-
da en calent i col·locat a l'obra mitjançant placa base
també galvanitzada I collada al formigó amb tacs
químics M20 d'acer galvanitzat

Mà d'obra .............................................................. 1,29
Resta d'obra i materials........................................ 2,53

TOTAL PARTIDA................................................. 3,82

0096 G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació en obra de marc rec-
tangular fabricat a taller per la suportació de reixa
de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a
perfils tipus L laminat d'acer galvanitzat en calent
de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de
les potes per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

Mà d'obra .............................................................. 4,87
Maquinària ............................................................ 0,05
Resta d'obra i materials........................................ 5,90

TOTAL PARTIDA................................................. 10,82

0097 G4R1Z00T m2 Subministrament i col·locació de tapa xapa d'acer
de 2,5 mm llegrimat i galvanitzada en calent, fabrica-
da a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipula-
ció d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 92,97

TOTAL PARTIDA................................................. 92,97

0098 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivella-
dora i piconatge del material al 98% del PM, inclou
preparació prèvia del terreny

Mà d'obra .............................................................. 0,82
Maquinària ............................................................ 2,62
Resta d'obra i materials........................................ 22,75

TOTAL PARTIDA................................................. 26,19

0099 GFH1U706 u Subministrament i instal.lació de colze de fundició dúctil
per a canvi de direcció de 90 - 45 - 22'5 - 11'25 graus en
canonada de fundició dúctil DN 400, amb unions embrida-
des tipus EXPRES de Saint-Gobain o similar. Inclosos ac-
cessoris de muntatge.

Mà d'obra .............................................................. 80,70
Resta d'obra i materials........................................ 1.108,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1.188,78

0100 GFH1U806 m Subministrament, muntatge a fons de rasa i prova de
tub de fundició dúctil DN500 classe C30 tipus NATU-
RAL de la casa PAM SAINT GOBAIN o similar amb re-
vestiment exterior format per una capa de 400 g/m²
de zinc-alumini 85/15 i una capa d'acabat de 100 um
de pintura epoxi de color blau, revestiment interior a
base de morter de ciment resistent als sulfats vibro-
centrifugat, amb unió tipus ESTANDARD tipus cam-
pana amb junta bilavial d'EPDM

Mà d'obra .............................................................. 2,02
Maquinària ............................................................ 0,60
Resta d'obra i materials........................................ 145,67

TOTAL PARTIDA................................................. 148,29
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TOTAL PARTIDA................................................. 148,29

0101 GFZAZAH0 u Dau d'ancoratge de formigó HM-20/P/20/I, per a col-
zes en conduccions de diàmetre 500 mm

Mà d'obra .............................................................. 21,47
Resta d'obra i materials........................................ 87,06

TOTAL PARTIDA................................................. 108,53

0102 GG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra .............................................................. 1,38
Resta d'obra i materials........................................ 5,57

TOTAL PARTIDA................................................. 6,95

0103 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Mà d'obra .............................................................. 8,64
Resta d'obra i materials........................................ 3,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,36

0104 GGTU99 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció
1x 240 mm2

Mà d'obra .............................................................. 1,08
Resta d'obra i materials........................................ 4,40

TOTAL PARTIDA................................................. 5,48

0105 GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb volant DN150 PN10-16, model
BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i
EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons
UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons
DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electro-
estaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula
amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 250,00
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0106 GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb volant DN250 PN10-16, model
BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i
EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons
UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) segons
DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons
DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exte-
rior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electro-
estaticament,  inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula
amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra .............................................................. 120,36
Maquinària ............................................................ 87,01
Resta d'obra i materials........................................ 363,80

TOTAL PARTIDA................................................. 571,17

0107 GN42Z2350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona
DN200 PN10, tipus WAFER segons UNE-EN-593, de
la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta
de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi
de 200 micras com a mínim. S'inclou el subministra-
ment i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles ros-
cades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975,
femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les
juntes d'estanqueïtat.

Mà d'obra .............................................................. 55,17
Maquinària ............................................................ 79,76
Resta d'obra i materials........................................ 417,49

TOTAL PARTIDA................................................. 552,42

0108 GN42Z500 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona
DN500 PN10, tipus WAFER de la casa BELGICAST se-
gons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta
de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi
de 200 micras com a mínim. S'inclou el subministra-
ment i el muntatge els 16 cargols de fixació, tots ells
d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles ros-
cades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975,
femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les
juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra .............................................................. 100,30
Maquinària ............................................................ 145,01
Resta d'obra i materials........................................ 1.201,60

TOTAL PARTIDA................................................. 1.446,91

0109 GN83Z150 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN150 entre brides, inclòs tot el petit mate-
rial i accessoris per a la realització de la connexió
 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 327,75

TOTAL PARTIDA................................................. 327,75
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0110 GN83Z250 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN250 entre brides, inclòs tot el petit mate-
rial i accessoris per a la realització de la connexió
 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.135,13

TOTAL PARTIDA................................................. 1.135,13

0111 Z118U004 m3 Formació de llit de sorra o sauló de com a mínim 10
cm de guix a fons de rasa pel recolzament del tub
amb mitjans manuals, inclou el subministrament del
material i la col·locació a la rasa amb mitjans mecà-
nics

Mà d'obra .............................................................. 6,10
Maquinària ............................................................ 4,80
Resta d'obra i materials........................................ 1,96

TOTAL PARTIDA................................................. 12,86

0112 Z228U135 m3 Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM
amb material tolerable d'aprotació exterior o de la
propia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

Maquinària ............................................................ 4,33

TOTAL PARTIDA................................................. 4,33

0113 Z5Y1U007 m Subministrament i col·locació de remat de carener en
xapa d'acer galvanitzat de desenvolupament màxim
de 500 mm

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................. 11,51

0114 Z5Y1U0BAG m Subministrament i col·locació de remat perimetrals
de peu de xapa, en xapa d'acer prelacat de desenvo-
lupament màxim 500 mm. i 0,6 mm de gruix.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

0115 Z5Y1U0CNT m Subministrament i col·locació de remat de cantonera
en xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim
500 mm. i 0,6 mm de gruix

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

0116 Z5Y1U0PET m Subministrament i col·locació de remat bateaigüesd-
'entrega de tancament interior (peto) a coberta, en
xapa d'acer prelacat de desenvolupament màxim
500 mm. i gruix de 0,6 mm.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

0117 ZG20U005 m PLACA DE PVC DE PROTECCIÓ DE 300 MM PER
A SENYALITZACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 2,45

TOTAL PARTIDA................................................. 2,45

0118 ZG20U010 m BANDA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE CA-
BLES ELÈCTRICS ENTERRATS.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 0,09
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TOTAL PARTIDA................................................. 0,09
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PROJECTE EXECUTIU PER L'AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE L'ETAP OSONA SUD I PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ DES DE LA CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 
 



RESUM DE PRESSUPOST  
130036-BE  
CONSELL COMARCAL D'OSONA  
AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ I DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ D'OSONA SUD 
  
 CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  Pàgina 1  

  

 01 CAPTACIÓ .......................................................................................................................................................................  218.092,95 45,29 
 01.01 TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS .......................................................................................  8.696,32 
 01.02 MOVIMENT DE TERRES ...........................................................................................................  31.444,37 
 01.03 FONAMENTACIÓ .......................................................................................................................  14.489,65 
 01.04 MURS DE FORMIGÓ ..................................................................................................................  18.904,97 
 01.05 PAVIMENTACIÓ .........................................................................................................................  1.348,76 
 01.06 ADEQUACIÓ CASETA QUADRES ELÈCTRICS .......................................................................  5.179,65 
 01.07 SERRALLERIA I TANCAMENTS PERIMETRALS .....................................................................  6.903,12 
 01.08 EQUIPS MECÀNICS ...................................................................................................................  131.126,11 
  
 02 CANONADA D'IMPULSIÓ ...............................................................................................................................................  140.089,03 29,09 
 02.01 TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS .......................................................................................  836,20 
 02.02 MOVIMENT DE TERRES ...........................................................................................................  43.368,94 
 02.03 EQUIPS .......................................................................................................................................  85.423,55 
 02.04 REPOSICIONS ...........................................................................................................................  10.460,34 
  
 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ...........................................................................................................................................  83.943,39 17,43 
  
 04 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................................................................  4.159,76 0,86 
  
 05 CONTROL DE QUALITAT...............................................................................................................................................  2.500,00 0,52 
  
 06 ENGINYERIA I ALTRES ..................................................................................................................................................  32.806,72 6,81 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 481.591,85 
 13,00  % Despeses generals ....  62.606,94 
 6,00  % Benefici industrial ......  28.895,51 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  91.502,45 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 573.094,30 
 21% IVA ................................................  120.349,80 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 693.444,10 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈN-  
TIMS D'EURO. 
 
  
 Torelló, 10 de juny de 2013. 
 
 
 
 
 
� Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

  Josep Colomer Oferil    Blai Parramon Pla                                                                                                        
  Col. núm.: 6.115                                     Col. núm.: 15.222                                                                         

  




