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1. INTRODUCCIÓ 

El present Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou, amb 
Clau: 2016-0011996 del SAM de la Diputació de Tarragona, desenvolupa la proposta tècnica dels 
treballs a realitzar per donar subministrament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou, així com 
per l’execució d’un nou punt d’aigua per incendis forestals i l’abastament d’aquest, tenint en consideració 
els requeriments i recomanacions dels diferents organismes i entitats afectades pel mateix. 

1.1. Antecedents 

El Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme municipal de Riudecanyes, és un 
conjunt d’alt valor arquitectònic i històric amb un entorn d’alta qualitat ambiental. El monument com 
els Boscos d’Escornalbou que inclouen el conjunt, constitueixen un recurs estratègic per a 
l’atracció i la promoció turística que cal potenciar. 

Des del febrer de 1983, la Diputació de Tarragona conjuntament amb la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya adquireix la propietat de la l’immoble corresponent al Castell-Monestir 
de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme municipal de Riudecanyes, considerat bé cultural 
d’interès nacional (BCIN). Des d’aquell moment i conjuntament amb els municipis de l’antiga 
baronia d’Escornalbou s’ha fet un esforç per contribuir tant al manteniment com a la valorització de 
la finca, posant-la a l’abast de la població. 

Tot i el seu atractiu i capacitat de captació de fluxos de turistes i visitants el Castell i el seu entorn 
requereix, una millor estructuració de les infraestructures i equipaments de suport. El monument 
compta a un dèficit històric com és el no disposar d’un abastament d’aigua potable autònoma la 
qual cosa ha generat dèficits en serveis, instal·lacions i infrastructures de qualitat.  

En aquests moments l’abastament es realitza amb dipòsits o cubes d’aigua que provenen de la 
població de l’Argentera, amb el cost i els condicionants i restriccions que això comporta. Només 
poden estar operatius els serveis-WC existents. 

Aquestes limitacions no permeten el desenvolupament adequat d’altres activitats i serveis per als 
visitants que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat, i estrangulen les possibilitats de 
creació d’una oferta cultural, turística i de descoberta de l’entorn natural que sigui adequada i 
competitiva.  

El nombre de visitants al Castell ha disminuït en els darrers anys, degut en bona part pels dèficits 
en serveis, instal·lacions i infraestructures de qualitat, que la manca d’aigua potable no permet. 
Les poblacions de l’entorn demanen una acció efectiva de promoció del turisme rural i cultural al 
voltant del Castell, que pugui aportar un desenvolupament competitiu de les seves poblacions.  

Tampoc possibilita una adequada infraestructura de reserva d’aigua per a la prevenció i extinció 
d’incendis forestals, fet que també és un punt crític del conjunt del Castell-Monestir i dels Boscos 
públics d’Escornalbou, dels quals la Diputació de Tarragona i la Generalitat són propietaris de més 
de 80 hectàrees, amb un gran valor natural i ecològic. 

1.2. Informació prèvia 

En data d’octubre de 2002 es redacta el Projecte d’abastament d’aigua al Castell d’Escornalbou, 
realitzat per l’àrea d’enginyeria del SAM de la Diputació, amb l’assistència tècnica de Ponent 
Enginyers, SL. En concret aquest projecte fa referència a la impulsió d’aigua des del pou situat al 
camí de Vilamanya, propietat de l’Ajuntament de Duesaigües. 

En octubre de 2010 Sorea presenta a l’Ajuntament d’Argentera el Projecte per a l’estudi de 
l’abastament d’aigua al municipi d’Argentera pel qual es justifica la necessitat de realitzar un nou 
pou d’extracció d’aigua al Camí de Vilanova d’Escornalbou a l’Argentera per alimentar la xarxa del 
municipi d’Argentera. 

Posteriorment, en març del 2013, des del Servei de Medi Ambient, Salut i Territori es redacta un 
Estudi previ d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou on s’avalua les 
alternatives d’abastament des del pou del camí de Vilamanya i des del pou del Camí d’Argentera, i 
inclou en l’abastament la previsió d’una nova construcció turística al Castell. En aquest estudi, 
després d’avaluar la viabilitat tècnico-econòmica de cada alternativa, es conclou que es recomana 
que l’abastament es realitzi des del pou del Camí de l’Argentera. 
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En data de març de 2016 l’empresa Enginyers de les Terres de l’Ebre, SL redacta el Projecte 
d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou, amb clau 2014-000316, on es 
contempla la dotació mínima necessària d’aigua potable per al Castell-Monestir i els seus 
elements auxiliars, com la construcció d’un punt d’aigua per incendis forestals en la zona. 

En juny de 2016 des del SAM de la Diputació de Tarragona es redacta l’Avantprojecte de l’Estació 
depuradora d’aigües residuals al Castell-monestir d’Escornalbou, amb clau 2016-0005444.  

El projecte d’abastament d’aigua potable al Castell Monestir d’Escornalbou redactat al març de 
2016 i l’avantprojecte de l’Estació depuradora d’aigües residuals al Castell Monestir d’Escornalbou 
formen part de les actuacions previstes “Pla Especial autònom d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable i de depuració d’aigües residuals al Castell Monestir d’Escornalbou”  

Així mateix el Pla Especial ha estat avaluat ambientalment i s’ha emes l’Informe ambiental 
estratègic del Pla especial autònom d’infrastructures d’abastament d’aigua potable i de depuració 
d’aigües residencials al Castell-Monestir d’Escornalbou, als termes municipals de l’Argentera, 
Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou (exp. OTAATA20160113), en el sentit que no s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi 
ambient. 

El Pla Especial Autònom d’Infrastructures ha estat aprovat inicialment per la Comissió d’urbanisme 
de Tarragona en data 7 de març de 2017 i ha estat aprovat provisionalment en data 4 de maig de 
2017. 

El present Projecte Modificat recull doncs en el disseny final de les obres i instal·lacions les 
prescripcions que resulten del tràmit urbanístic i ambiental i de la resolució de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme. També introdueix les correccions, les recomanacions i les millores que 
s’han rebut de diversos ajuntaments i organismes, i del propi Document Ambiental. (veure relació 
en el punt 4 de la present memòria) 

Respecte al procediment de contractació del present projecte per part de Diputació a t-enginyers, 
per tal d’incorporar al projecte els requeriments indicats pel Pla Especial Autònom 
d’Infrastructures, el SAM de la Diputació de Tarragona, per Decret del diputat delegat de 
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions en data 30 de desembre de 2016, encarrega a 
l’empresa Enginyers de les Terres de l’Ebre, SL (t-enginyers) la redacció del projecte “Projecte 
Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou” amb Clau: 
2016-0011996 i número d’expedient 8004330008-2016-0011996 del SAM de la Diputació de 
Tarragona. 

1.3. Característiques de la zona afectada 

El castell d’Escornalbou està situat al terme municipal de Riudecanyes, població del Baix Camp. 
Monument de gran interès històric, constitueix el major punt d’atracció turística de la zona, amb un 
flux de visites que ronda les 30.000 anuals. Malgrat que el castell rep visites al llarg de tot l’any, la 
major part d’aquestes es concentren en els tres mesos d’estiu. 

En aquests instants, el castell no compta amb una xarxa d’abastament d’aigua de caire regular, 
raó per la qual manté les seves estructures per captar l’aigua de pluja, rebent l’ajuda de camions 
cisternes.  Aquestes estructures són un dipòsit per les instal·lacions, un dipòsit més petit pels 
serveis i dos pous contra-incendi amb les seves bombes submergibles.  
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Figura núm. 1. Vista general Castell-Monestir d’Escornalbou 

 
El pou del Camí d’Argentera, situat en el camí que va des de Vilanova d’Escornalbou a l’Argentera, 
i que actualment dóna servei a la xarxa municipal d’Argentera serà la font de subministrament que 
permetrà garantir la regularitat de forniment.  
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Figura núm. 2. Situació del Castell-Monestir d’Escornalbou i del pou del Camí d’Argentera 

 

Sota i als voltants d'Escornalbou hi ha una gran superfície de boscos amb nombroses 
representacions mediterrànies d'arbres, entre els quals cal destacar-ne la petita sureda 
d'Escornalbou i l'element dominant, el pi. La sureda és especialment interessant, atès que, a 
causa de la composició del sòl àcid i potser també per la cura dels monjos per a l'obtenció de suro, 
la població d'aquests arbres diferents dels alzinars, tot i ser discreta, és singular per la seva raresa, 
ja que a la franja prelitoral només n'hi ha a l'Albiol i Alforja. 

Per tota la resta, la fauna i la flora són les típiques dels boscos mediterranis. La pineda està 
constituïda per pinassa (Pinus nigra), que aguanta l'espectacular vent del nord-oest de la zona. 
Entre els pins, altres espècies com el roure o una munió d'arbusts amb molta harmonia 
paisatgística. També, puntualment s'arriba a trobar arboç, conegut popularment com a cireres de 
pastor. 

1.4. Àmbit del projecte 

L’àmbit afecta a tres municipis del Baix Camp, l’Argentera, Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou. 
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El present projecte es durà a terme al tram del Camí de Vilanova d’Escornalbou a l’Argentera que 
va des del pou existent fins la Collada de les Masies, continua pel Camí d’Escornalbou fins a 
l’alçada del Castell-Monestir i, alimenta a aquest travessant la muntanya per la zona boscosa. 

En la Figura 2 s’identifica en vermell l’àmbit del projecte, des del pou d’extracció fins al Castell-
Monestir d’Escornalbou, incloent el punt d’aigua per incendis forestals. 

La realització de la canonada d'impulsió per la cuneta de l'actual camí es a proposta dels 
Ajuntament afectats. En contraprestació, el camí es dotarà d'una cuneta formigonada i trepitjable 
que donarà una major amplada a la secció de trànsit. 

1.5. Vies de comunicació a l’àmbit del projecte 

L’accés al Castell-Monestir d’Escornalbou és el propi camí que forma l’àmbit d’actuació, tant des 
de l’Argentera com de Vilanova d’Escornalbou, també s’hi pot accedir per l’est, per la carretera TP-
3211 des de Riudecanyes. 

2. OBJECTE D’AQUEST PROJECTE 

La finalitat del present projecte és la determinació de la solució tècnico-econòmica més adient per a 
realitzar l’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou i al nou punt d’aigua per incendis 
forestals, tenint en consideració les recomanacions i els requeriments especificats als informes 
preceptius dels corresponents organismes i entitats afectades per les obres definides en el projecte 
d’Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou. 

Les actuacions considerades consisteixen en: 

 Adequació de l’estació de bombament existent d’aigua potable a l’Argentera per a donar 
servei a la nova xarxa d’abastament al Castell-Monestir i al punt d’aigua per incendis 
forestals. 

 Realització d'un sistema de bombament per impulsió amb la col·locació d'un sistema de 
bombament i un dipòsit d'acumulació i trencament de càrrega. 

 Canonada d’abastament d’aigua des de l’estació de bombament. 

 Execució del nou dipòsit semisoterrat, de formigó realitzat "in situ", d’aigua per incendis 
forestals i l’alimentació a l’hidrant i punt de càrrega terrestre. 

 Enderroc i moviment de terres necessari per a realitzar el nou traçat de la canonada 
d’abastament d’aigua potable i el nou punt d’aigua per incendis forestals. 

 Restitució de la cuneta amb execució d'una formigonada tipus TTR trepitjable y de la 
pavimentació afectada per les obres. 

 Nova alimentació elèctrica soterrada a l’estació de bombament. 

 Telecontrol del nou sistema d’abastament d’aigua. 

 Impermeabilització del dipòsit del Castell d'Escornalbou. 

 Realització d'un sistema de potabilització d'aigua per cloració al dipòsit del Castell 
d'Escornalbou. 

3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

3.1. Cartografia 

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i plànols per la definició de la proposta que es realitza en 
aquest projecte. 

Per a qüestions, com el coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva mobilitat i 
interrelacions amb el seu entorn, s’ha recorregut a Cartografia d’escales més petites amb el mapa de 
situació de l’àmbit, i el mapa topogràfic escala 1:5.000 del Catàleg de Cartografia d’Escales Grans, de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) http://www.icc.cat.  
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Tipus de mapa Escala Full núm. Nom del full o projecte 

Base topogràfica 1:5.000 
259-138 
259-139 

l’Argentera 
Vilanova d’Escornalbou 

Ortofoto 1:2.500 
259-138 
259-139 

 

Quadre núm. 1 Relació de cartografia  de l’ICGC emprada. 

(font:  http://www.icc.cat) 

3.2. Plànols topogràfics 

Per la confecció dels plànols de més detall d’aquest projecte s’ha utilitzat l’aixecament topogràfic de 
detall de l’àmbit d’actuació, realitzat pels Serveis d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de 
Tarragona. 

L’aixecament de detall s’ha realitzat prenen els següents punts com a Bases de Replanteig:  

 

Capa X Y Z 

BR-00 324256,451 4554223,291 468,770 

BR-01 324113,833 4555376,072 361,780 

BR-02 324112,008 4555365,881 361,780 

BR-03 324271,464 4554952,990 375,090 

BR-04 324208,975 4554859,832 381,030 

BR-05 324224,695 4554254,040 467,170 

BR-06 324471,893 4554335,715 467,580 

BR-07 324613,446 4554412,214 466,680 

BR-08 325256,009 4554859,853 514,000 

BR-09 325271,743 4554871,084 514,460 

BR-10 324174,719 4555337,639 360,090 

BR-11 324270,612 4555313,305 359,390 

BR-12 324282,658 4555265,345 360,910 

BR-13 324284,704 4555214,306 360,600 

BR-14 324293,064 4555156,162 360,310 

BR-15 324276,425 4555107,641 360,430 

BR-16 324304,387 4555028,226 361,130 

BR-17 324357,580 4554981,442 368,340 

BR-18 324307,925 4554978,337 371,540 

BR-19 324198,579 4554818,209 382,070 

BR-20 324229,073 4554747,296 386,510 

BR-21 324225,600 4554668,780 392,900 

BR-22 324164,089 4554550,131 401,390 

BR-23 324170,482 4554472,084 408,090 

BR-24 324170,252 4554379,711 416,340 

BR-25 324131,173 4554312,232 423,240 

BR-26 324084,015 4554245,721 432,070 

BR-27 325110,923 4554863,240 511,180 

BR-28 325152,353 4554868,444 512,630 

BR-29 325051,426 4555033,018 581,820 

BR-30 325059,047 4555000,102 585,960 

BR-31 325038,053 4555000,070 585,350 

BR-32 325036,706 4554982,077 589,770 

BR-33 325026,539 4554913,833 582,990 

BR-34 325010,880 4554911,283 583,030 

BR-35 325031,196 4554933,972 586,500 

BR-36 325054,909 4554953,867 586,610 

BR-37 325028,015 4554940,197 588,910 

BR-38 325042,238 4554953,335 590,130 

Quadre núm. 2. Bases de replanteig de l’aixecament de detall 
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Des del mateix SAM s’ha facilitat la documentació de l’estat actual del dipòsit del Castell-Monestir 
d’Escornalbou, amb plànols en planta i seccions. 

El llistat de punts i els plànols de l’aixecament topogràfic de l’estat actual de la zona d’actuació així com de 
l’estat actual del dipòsit es troben en l’Annex núm. 4 Cartografia i Topografia. 

4. ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 

L’estació de bombament actualment està constituïda per la instal·lació d’extracció d’aigua subterrània, el 
sistema de tractament i la impulsió per a donar subministrament a la xarxa d’aigua potable del municipi 
d’Argentera. Per a la impulsió d’aigua al Castell-Monestir caldrà tenir en consideració les hores de 
funcionament i la capacitat de la bomba de pou. 

El camí d’accés al Castell-Monestir d’Escornalbou des de l’estació de bombament, és un camí d’una 
amplada mínima de 3 metres amb cuneta lateral en V en el seu recorregut. El camí es troba en bon estat 
de conservació, pel que no es preveu realitzar cap actuació de reparació, s’aprofitarà el traçat de la 
cuneta per tal de passar la canonada d’abastament d’aigua potable, reposant la cuneta per una de 
formigó tipus TTR. 

Un altra condicionant ha estat l’execució d’un nou punt d’aigua per incendis forestals situat a la proximitat 
del Castell-Monestir, complint amb les característiques definides per la Direcció General del Medi Natural 
i Biodiversitat. 

Al Castell-Monestir, com ja s’ha mencionat anteriorment, actualment disposa d’un dipòsit gran per a 
subministrar a les instal·lacions i un altre més petit pels serveis, així com dos pous de contra incendis. El 
patrimoni que representa el Castell-Monestir, obliga a un traçat, una vegada dins, que minimitzi el seu 
impacte en l’entorn. 

Tot i que no es té informació sobre l'estat de salubritat i impermeabilitat del dipòsit, encara que per la 
seva antiguitat, característiques constructives i avaluació "in situ" es consideri que no té el requisits 
mínims per poder garantir el correcte subministrament d'aigua potable, en l’Annex núm. 5 Prospecció del 
dipòsit s’adjunta el document realitzat per l’empresa GAMESYSTEM, Seguridad en altura per a la 
Diputació de Tarragona en juny de 2015 “Prospección del depósito de agua situado en el Castell 
Monestir d’Escornalbou” el qual aporta documentació gràfica i indicacions del dipòsit existent. 

Els condicionants específics per al Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-
Monestir d’Escornalbou per tal de complir amb els requeriments i recomanacions dels diferents 
organismes i entitats afectades són els que s’enumeren a continuació: 

 Cal que es dugui a terme un control arqueològic dels moviments de terres que afectin el 
subsòl dins l’àmbit del monument Castell-Monestir. 

 La nova línia de subministrament elèctric ha de ser soterrada. 

 Estudiar la possibilitat d’allunyar el PAIF del camí i la opció de que aquest quedi 
semisoterrat per tal de minimitzar l’impacte visual. I disposar d’una tanca de protecció. 

 Les aigües recollides del sobreeixidor del PAIF han de ser conduïdes a una arqueta 
modificada que serveixi com a punt d’aigua per a la fauna autòctona, ubicada fora l’àmbit 
tancat del PAIF i allunyat del camí. 

 El desguàs del PAIF es conduirà i abocarà a la Rasa de l’Hort dels Frares, afectant a 
terrenys de la Diputació de Tarragona. 

 La rampa per a la protecció de la fauna ha de ser doble (dos sentits convergents). 

 Si en l’execució de les obres es detecten espècies protegides, es respectaran. 

 Es tindrà màxima cura a no malmetre l’entorn, evitant afectar la vegetació adjacent a la 
zona d’actuació, no permetent l’abandonament de deixalles, fent els canvis d’olis i altres 
elements de maquinària en llocs adequats i amb les mesures necessàries... 

 Incloure en el present projecte la execució dels serveis necessaris per al funcionament de 
la futura EDAR del Castell-Monestir en el tram que va del camí al Monument travessant la 
muntanya per la zona boscosa i pel mur de pedra. 

 Caldrà realitzar un seguiment ambiental durant el període d’execució de les obres, per tal 
de vetllar pel compliment de les mesures ambientals determinades pel Pla Especial, i en el 
Document Ambiental Estratègic.  
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 També s’adjunta en l’annex 5  l’informe de la prospecció del dipòsit del Castell-Monestir 
d’Escornalbou indicat en l’informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat. 

Per a l’execució de les obres s’hauran d’obtenir les autoritzacions pertinents esmentades en la resolució 
de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en l’aprovació del Pla Especial Autònom d’Infrastructures, 
atenent també a la Normativa del Pla Especial. 

Per raons de la protecció natural i patrimonial del espais on es realitza el projecte, s’esmenten de forma 
especial les autoritzacions i informes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i del 
Departament de Cultura.  

5. AFECTACIONS 

Els terrenys per on discorren o es situen les infraestructures son propietat de les administracions 
públiques o s’obtindran mitjançant acords econòmics o en últim termini per expropiació. De conformitat 
amb al previst a l’article 12 del Pla Especial autònom d’infraestructures d’abastament d’aigua potable i 
depuració de les aigües residuals del Castell- Monestir d’Escornalbou. 

A l’Annex núm. 17 Afectacions i serveis afectats es descriu les diferents tipologies d’ocupació i s’adjunta 
una taula resum de les finques afectades.  

Les superfícies afectades per les actuacions definides pel Projecte, s'han detallat al Plànol núm. 14 
Afectacions i serveis afectats, agafant de referència la distribució parcel·laria de la Sede Electrónica del 
Catastro, i el plànol topogràfic realitzat en el projecte. 

La cessió d'aquest camí per a la realització de la impulsió és a proposta dels Alcaldes afectats i per tant, 
es considera que es realitzarà una millora important amb la construcció d'una cuneta final revestida tipus 
trepitjable. 

6. SERVEIS AFECTATS 

S’ha realitzat un estudi dels serveis afectats per a la realització de les obres projectades en base a la 
documentació recopilada i a les visites de camp realitzades. 

En tot el traçat del nou subministrament, previst realitzar-lo per la calçada del camí de Vilanova 
d’Escornalbou a l’Argentera, caldrà tenir cura amb els serveis existents; la canonada d’abastament 
d’aigua potable al municipi i la línia elèctrica de l’Ajuntament que alimenta actualment l’estació de 
bombament (potència màxima admissible de 17,32 kW), que transcorren per la cuneta del camí, tal i com 
s’indica al Plànol núm. 14 Afectacions i serveis afectats. 

En el cas de les obres de drenatge (OD) existents al camí, durant l’execució de les obres s’anirà 
adequant la nova cuneta a aquestes OD. Igualment s’ha previst una valoració de cales de localització per 
detectar possibles serveis.  

Tanmateix l’empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels possibles serveis 
afectats que pugui haver, així com de les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, 
que les portarà a terme el contractista amb tota urgència i al seu càrrec. 

7. GEOTÈCNIA 

Per a la principal actuació, la realització de la nova xarxa d’abastament en rasa sota la cuneta del camí 
d’accés al Castell-Monestir d’Escornalbou, no es precisa d’estudi geotècnic. En el càlcul del dipòsit 
semisoterrat de formigó in-situ destinat a punt d’aigua per incendis forestals, sabent que es tracta d’una 
zona granítica, terreny rocós, s’ha considerat una capacitat mitja de 20 N/cm3, quedant al costat de la 
seguretat.  

8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

L’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou es preveu realitzar-lo en base a 
l’aprofitament del pou del Camí d’Argentera i la seva bomba d’extracció com a font de subministrament.  

Per a salvar la diferència de cotes, s’ha contemplat realitzar un dipòsit d’emmagatzematge per a la 
regulació de 5.000 litres en l’exterior de l’estació de bombament que serà alimentat des del pou 
d’extracció i, és des d’aquest que s’impulsarà l’aigua a la nova xarxa d’abastament. 
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Aquesta xarxa d’abastament transcorre soterrada principalment per la cuneta del camí d’accés al Castell-
Monestir. Al PK 2+689 es deriva un ramal cap al subministrament del nou punt d’aigua per incendis 
forestals (PAIF).  

La canonada d’abastament al Castell-Monestir continuarà el seu traçat sota la cuneta del camí fins al PK 
2+920, des d’on creuarà muntanya amunt, en terreny boscós, fins arribar al mur de roca i pedra, que 
anirà superficialment a aquests. En aquest tram on la canonada d’aigua transcorre travessant la 
muntanya per arribar al Castell, s’aprofitarà els treballs per a incorporar els serveis de previsió per a la 
futura EDAR del Castell.  

Una vegada passat el muret de pedra d’Escornalbou torna a soterrar-se la canonada fins al creuament 
aeri a les coordenades UTM 325.037, 4.554.937. Una vegada passada la bigueta i el muret, la canonada 
es torna a soterrar fins a l’arqueta de control del dipòsit del Castell-Monestir i la connexió a aquest.  

 

Des del PAIF es dóna subministrament d’aigua a un hidrant o punt de càrrega per mitjans terrestres 
situat a les coordenades UTM 324.943, 4.554.647. Aquesta canonada d’alimentació a l’hidrant anirà per 
la mateixa rasa que la canonada principal o d’abastament al Castell-Monestir. 

El dipòsit actual del Castell d'Escornalbou s'impermeabilitzarà amb una làmina de cautxu tipus EPDM de 
1,5 mm. També es dotarà d'un sistema de potabilització. 

L'esquema hidràulic de la instal·lació es el que es pot observar a la figura número 3. 

 
 

 

Figura núm. 3. Esquema hidràulic de  la nova instal·lació a executar. 
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A continuació s’explica en detall les actuacions previstes d’executar: 

8.1. Estació de bombament 

En l’estació existent caldrà fer una adequació de la instal·lació elèctrica així com els treballs de 
connexió de la nova instal·lació hidràulica a l’existent. 

A la canonada d’aigua que alimenta a la xarxa municipal d’Argentera es col·locarà una derivació 
per omplir un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua de 5.000 litres, situat a l’exterior de l’estació de 
bombament, a la cota 362. Quan aquest dipòsit estigui ple, i li sigui demandat aigua tant pel 
Castell-Monestir com pel PAIF, es posarà en funcionament la nova bomba d’impulsió. 

El pou bombeja fins a 17,5 m3/h i la nova bomba, tal i com es justifica a l’Annex núm.9. Càlculs 
hidràulics és de 15,1 m3/h, suficient per a treballar en sèrie i poder donar el servei necessari. 

Per al control de la bomba d’impulsió a l’abastament d’aigua del Castell-Monestir, s'ha previst la 
instal·lació del següent sistema: 

o Canonada d'aspiració: 

 Transductor de pressió a la canonada d'aspiració, que donarà informació per la 
posada en marxa de la bomba. 

 Vàlvula de comporta manual per poder seccionar la instal·lació. 

o Canonada d'impulsió: 

 Vàlvula de comporta motoritzada per poder tancar la instal·lació quan la bomba 
del sistema deixi de funcionar. 

 Vàlvula de retenció com a protecció de la bomba per al cop d'ariet i sobrepressió. 

 Transductor de pressió per avís de l'estat de la impulsió i possibles trencaments. 

Per al control dels nivells dels dipòsits, s’ha previst la instal·lació de les següents vàlvules 
hidràuliques: 

o Vàlvula volumètrica de control mitjançant boia. 

o Vàlvula volumètrica amb comptador i limitadora de cabal, aquesta s'ajustarà en obra 
depenen de la regulació del dipòsit i el cabal d'impulsió. 

o Transductor de pressió, dotarà d'un sistema de tancament i obertura de la vàlvula 
volumètrica depenen de volum d'aigua en el dipòsit. 

o Vàlvula de comporta motoritzada d'entrada al dipòsit per poder seccionar la impulsió i 
poder bombar independentment l'aigua a la població de l'Argentera. 

Es dotarà a tota la instal·lació d'un sistema de telegestió que regularà i controlarà el funcionament 
de les bombes i vàlvules de l’estació per tal d’optimitzar el funcionament del sistema. En l’apartat 
8.9 Instal·lació de telecontrol s’explica en detall el funcionament del sistema de telecontrol per a 
gestionar el conjunt de la instal·lació hidràulica. 

Els sistema es completarà amb la inclusió, a l'exterior de l'Estació de Bombament, de: 

o Un cabalímetre electromagnètic que comptabilitzarà el volum d'aigua impulsada. 

o Una vàlvula d'alleugeriment ràpid que es tararà a obra en fase de probes per evitar la 
sobrepressió a la instal·lació. 

Totes les vàlvules dissenyades es troben dimensionades a l’Annex núm.10. Càlculs hidràulics. 

Es realitzarà una nova escomesa elèctrica per al subministrament del sistema de bombament de la 
xarxa d’abastament d’aigua al Castell-Monestir d’Escornalbou i s’adequarà la instal·lació interior a 
les noves necessitats tal i com es justifica en l’aparat 8.8 Instal·lació elèctrica del present projecte. 

8.2. Xarxa d’abastament al Castell-Monestir 

La canonada d’abastament que prové de l’estació de bombament transcorre principalment per la 
cuneta del camí d’accés al Castell-Monestir, té una longitud total de 3.049 metres i ha de salvar un 
desnivell d’uns 230 metres.  
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La canonada serà de PEAD PE 100 DN125 PN 25 fins al PK 1+180 i DN110 PN 20 en els trams 
on la pressió així ho requereixi, la resta del tram anirà amb PN16 i PN10, tal i com es defineix en 
els plànols adjunts. 

En els trams que la canonada passa per sota la cuneta existent, es farà una nova cuneta de 
formigó tipus TTR-10 segons rasa tipus 1, mentre que en els creuaments d’entradors es preveu 
una cuneta en V de pendent suau per tal de facilitar l’accés dels vehicles així com el pas de les 
aigües pluvials, deixant la canonada sota prisma de formigó, tal i com s’identifica en la rasa tipus 4.  

En els trams que la canonada creua el camí, aquesta anirà formigonada i caldrà realitzar la 
reposició final del paviment (veure rasa tipus 2) 

En els trams que la canonada transcorre per zona boscosa per fer drecera, es realitzarà una 
secció segons la tipus 3, també es preveu l’execució d’ancoratges de formigó cada deu metres 
degut a les fortes pendents del terreny. 

S’ha definit les seccions tipus de les rases en cada un dels trams comentats: 

 

Secció tipus cuneta Secció tipus sota calçada 
 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 1

RASA PER CUNETA

 
 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 2

RASA PER CALÇADA

 
 

Secció tipus entrador Secció tipus zona boscosa 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 4

RASA PER ENTRADOR

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 3

RASA PER ZONA FORESTAL

 

Figura núm. 4. Seccions tipus de les rases 

En el cas de que en la rasa hi vagi dos tubs, s’ampliarà en 20 cm l’amplada d’aquesta, i en el tram 
on la rasa és comuna amb els serveis de previsió de la futura EDAR del Castell, es seguirà la 
secció de rasa tipus 8. Totes les tipologies de seccions de rases estan detallades al Plànol núm. 6 
Seccions tipus 

En la xarxa d’abastament s’instal·laran les següents vàlvules en arquetes o pous prefabricats, de 
dimensions segons s’indiquen al Plànol núm. 7 Detalls: 
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– Vàlvules de retenció de DN 80 mm, per evitar el buidat del tram final de la 
canonada principal al activar l’emplenat del dipòsit destinat a punt d’aigua per 
incendis forestals. 

– Conjunt de ventosa trifuncional DN 50 i 25 amb vàlvula de comporta en els PK de 
la canonada principal: 

 

PK tram Diàmetre ventosa (")

0+000 1 PN25 

0+260 1 PN25 

0+460 1 PN25 

0+920 1 PN25 

1+420 1 PN25 

1+920 1 PN16 

2+233 1 PN16 

2+636 2 PN16 

2+921,9 1 PN16 

3+014,5 2 PN16 

3+021,2 2 PN16 

3+025,5 2 PN16 

3+049,3 1 PN16 

– Vàlvules de tall previ a broc de desguàs, al PK 0+000 de la canonada principal i 
PK 2+689 a la derivació de la vàlvula de retenció. 

– Conjunt de vàlvules hidràuliques de control dels dipòsits, vàlvula tipus Hidro-savy 
de Belgicast i tipus Bermad sèrie 900 amb comptador, o similar. Prèviament a la 
connexió de cada un dels dos dipòsits que afecten a la nova xarxa: dipòsit de 
regulació, PAIF i dipòsit del Castell-Monestir d’Escornalbou. 

Als creuaments dels accessos a camins veïnals, definits com entradors, on actualment hi ha un tub 
passacunetes, aquest quedarà anul·lat ja que al col·locar la nova cuneta tipus TTR les cotes 
d’entrada i sortida no permeten la circulació de l’aigua. En aquests casos s’ha previst una cuneta 
en V de pendents suaus i màxima amplada permesa, per tal de que transcorri l’aigua 
superficialment minimitzant l’afectació als veïns.  

En els punts del camí on hi ha obres de drenatge transversals, es realitzarà una peça d’entrega 
entre la cuneta TTR i l’obra de drenatge existent. La canonada d’abastament es desviarà el 
suficient per tal de no veure’s afectada per aquestes obres de drenatge transversals. 

En tot moment es tindrà màxima cura a no malmetre l’entorn, evitant afectar la vegetació adjacent 
a la zona d’actuació, no permetent l’abandonament de deixalles, fent els canvis d’olis i altres 
elements de maquinària en llocs adequats i amb les mesures necessàries... Si en l’execució de les 
obres es detecten espècies protegides, aquestes es respectaran. 

8.3. Punt d’aigua per incendis forestals (PAIF) i hidrant 

Des del PK 2+689 de l’eix principal de la canonada d’abastament que transcorre pel camí d’accés 
al Castell-Monestir d’Escornalbou es deriva una canonada de PEAD PE100 DN110 PN 16 cap al 
nou dipòsit semisoterrat destinat a punt d’aigua per incendis forestals (PAIF) de 200 m3 de 
capacitat.  
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Aquest dipòsit es preveu realitzar-lo de formigó in-situ, de tipologia circular i descobert, amb 
diàmetre interior de 8,66 m i una làmina d’aigua a 3,40 metres. Al ser semisoterrat es preveu 
deixar en la part exterior del mur una alçada mínima de 2 metres sobre rasant, essent la cota 
interior del PAIF 498,60 m sobre el nivell del mar. Executat sobre una capa de 5 cm de formigó de 
neteja HM-10, amb solera amb acabat fratasat i parets de formigó armat de 20 cm, amb ferro B-
500-S, recobriment mínim de 3,5 cm i formigó HA-25/IIa. En les unions entre solera i parets es 
col·locarà una junta hidroexpansiva tipus Servi-strip, amb posterior segellat. 

El dipòsit disposarà de boies de nivell connectades al sistema de telegestió per a controlar 
l’accionament de les bombes i les vàlvules hidràuliques disposades just abans de l’entrada al 
dipòsit, en arqueta prefabricada. Tot i això, s’ha disposat d’un sobreeixidor que conduirà les aigües 
en cas de fallida dels sistemes de seguretat a un abeurador, situat fora la tanca i allunyat de la 
carretera. Aquest abeurador també disposarà d’un sistema d’omplerta de boia que mantindrà 
l’abeurador ple al 50% de la seva capacitat per a que els animals salvatges de la zona, igualment 
s’ha previst d’un tercer sistema d’omplerta de l’abeurador a demanda del pagès, amb una vàlvula 
de comporta, disposada en una arqueta, que permeti arribar fins al 100% de la capacitat. 
L’abeurador s’instal·larà de manera que quedi semisoterrat, a nivell del terreny en un costat i més 
elevat en l’altre, permetent un ventall més ampli d’animals que el puguin utilitzar, i disposarà de 
rampa en un lateral per a permetre la sortida de petits animals. 

S’ha de garantir que el PAIF disposi un nivell mínim del 80% de la seva capacitat durant tot l’any. I 
complirà amb les indicacions de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat establertes en 
el document Característiques dels punts d’aigua per incendis forestals del 2014. 

Els mitjans terrestres d’extinció carreguen l’aigua en hidrants alimentats des del PAIF. A 20 cm per 
sobre del fons del dipòsit, al costat de la sortida de fons per la neteja i buidat del PAIF, estarà la 
sortida cap a l’hidrant, amb vàlvula de palometa per poder tancar el pas d’aigua entre el PAIF i 
l’hidrant i poder buidar la canonada.  

La canonada d’alimentació a l’hidrant és de PEAD PE100 DN110 i transcorre paral·lelament a la 
canonada principal fins a connectar a l’hidrant, i continua fins al punt de desguàs del PAIF.  

En aquest cas l’hidrant es situa a la cota 482, a l’alçada del PK 0+053 de la canonada d’hidrant, 
corresponent al PK 2+634 de la canonada principal. S’ha previst instal·lar dos ràcords BCN70 i 
vàlvula de quadradet a l’interior d’una arqueta. La cota superior de l’arqueta ha d’estar 5 cm per 
sobre de la cota del terreny, i amb un mínim de 10 cm de formigonat a l’entorn de l’envolvent, amb 
drenatge natural cap a l’exterior. 

 

Figura núm. 5. Dos ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet 

El camí d’accés al punt de càrrega per mitjans terrestres o hidrant ha de complir amb les 
característiques que es defineix al Pla INFOCAT: 

- Una amplada del ferm superior a 3 m, amb sobreamples cada 100 o 150 m. 

- Una alçada de caixa lliure d’obstacles de 4 m. 

- Un punt per girar completament els vehicles amb diàmetre d’almenys 20 m prop del punt 
de càrrega. 

En aquest cas, al tractar-se d’un camí existent, es comprova que es compleixen els 3 metres 
d’amplada del ferm, però que els sobreamples no estan a la distància indicada. El fet de mantenir 
la caixa lliure d’obstacles serà una tasca pròpia de manteniment. 

Per a que un camió pugui maniobrar sense dificultat en el punt de càrrega terrestre mentre un altre 
està carregant, l’espai s’adequarà per a permetre encabir una circumferència de 10 m de radi o 
una cruïlla tipus T.  

També s’ha previst realitzar un accés al PAIF per al seu manteniment, amb un camí de 3 m 
d’amplada fins arribar a la cota on es troba el dipòsit. 
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Per a realitzar aquestes zones noves d’accés als vehicles s’haurà de realitzar les següents 
actuacions: 

- Excavació del terreny fins a la cota desitjada, deixant un talús de 1:1 

- Compactació del terreny 

- Estesa i compactació de la base de tot-ú artificial  

- Formació de cuneta en V en el límit del camí amb la nova esplanada 

- Execució del paviment en DTS 

Pel que fa a l’accés dels mitjans aeris, per definir la trajectòria d’entrada i sortida al punt d’aigua 
s’ha tingut en compte que el vent dominant és Nord-Oest i que justament al Nord-Oest i al Sud-Est 
del PAIF la pendent és superior al 12,5%. Per tal d’evitar que la trajectòria coincideixi amb la 
direcció de sortida i posta del sol durant els mesos d’estiu, es contempla una trajectòria dels 
mitjans aeris de Oest a Est. 

Paral·lelament al camí es construirà una doble rampa amb pendents convergents, per a permetre 
la sortida dels animals evitant cap impediment o risc pels mitjans aeris dels bombers. Aquesta 
rampa complirà amb les indicacions que s’estableixen al document Característiques dels punts 
d’aigua per incendis forestals del 2014. 

Com a zones de protecció entorn al PAIF es deixarà 25 m al voltant lliures de tot tipus de 
vegetació, així com als 100 m lliure que envolten el PAIF han de tenir una pendent d’entrada i 
sortida inferior a 12,5% lliure d’obstacles. En aquest cas en la zona Nord-Oest i la Sud-Est no es 
compleix aquesta condició per la pròpia pendent de la muntanya, ara bé, no forma part de la 
trajectòria dels mitjans aeris. 

S’ha disposat d’una tanca perimetral al PAIF d’un metre i mig d’alçada amb la finalitat d’impedir el 
pas de persones o animals, aquesta tanca en cap cas envairà l’espai definit pel 12,5% de pendent 
al voltant del PAIF, disposa d’una porta d’accés de dos fulles tancada amb cadenat normalitzat. 

A 35 metres del voltant del punt de càrrega terrestre es deixarà una zona de protecció on la 
vegetació ha d’estar tractada, amb una restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat 
fins al 35 % del recobriment, complint amb les condicions tècniques en les àrees de baixa càrrega 
establertes en l’Annex 2 del Decret 123/2005. 

S’ha previst una senyalització dels elements de protecció contra incendis forestals. Per assegurar 
la visibilitat del PAIF des de l’helicòpter, es pintarà un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm 
superiors del punt d’aigua, amb franges d’una longitud entre 1,5 i 2 metres. 

En el cas dels mitjans terrestres, es preveu realitzar una senyalització vertical metàl·lica en les 
cruïlles amb camins, amb placa informativa del punt d’aigua per incendis forestals i del punt de 
l’hidrant, amb fletxa de direcció i distància. En la proximitat de l’hidrant es disposarà de la senyal 
vertical homologada per a tal efecte. 

En l’accés al PAIF així com en el mateix dipòsit s’instal·larà un cartell d’avís a la població, de 60 
cm d’alt i 100 cm d’ample en el que s’indicarà que és un punt d’aigua per incendis i que resta 
prohibit banyar-s’hi. A la part inferior s’identificarà l’entitat responsable del punt d’aigua i els 
senyals de perill de lliscament i prohibit banyar-s’hi. 

8.4. Castell-Monestir d’Escornalbou 

La canonada principal és la que abasteix d’aigua potable al Castell-Monestir i, com ja s’ha 
mencionat anteriorment, a partir del PK 2+920 deixa d’anar pel camí per creuar la zona boscosa 
muntanya amunt durant 80 metres aproximadament. Després continua de forma aèria, subjectat al 
mur existent de roca i de pedra d’Escornalbou.  

En aquest tram que va des del camí (PK 2+922) fins passat el mur de roca i pedra d’Escornalbou 
(PK 3+014) s’ha contemplat realitzar els treballs necessaris per a deixar executades les 
canonades i tubs previstos en l’Avantprojecte de l’Estació depuradora d’aigües residuals al Castell-
Monestir d’Escornalbou amb clau 2016-0005444 de la Diputació de Tarragona, canonada d’aigües 
residuals, canonada d’aigua potable per a l’EDAR i tub per a passar la línia elèctrica que donarà 
servei a la EDAR. 

El material utilitzat per a la canonada d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir en els 
trams que transcorre aèria és l’acer galvanitzat embridat i amb una protecció superficial a base de 
pintura a l’esmalt sintètic, amb una capa d’imprimació fosfatant i dues d’acabat. 
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En el cas de les previsions per a la futura EDAR, s’ha previst els elements definits a 
l’Avantprojecte, claveguera corrugada de PEAD SN8 DN315 per a les aigües residuals, tub  de PE 
DN32 PN10 per a l’aigua potable i tub corbable de PE de doble capa, de 63 mm de diàmetre 
nominal per a passar la futura instal·lació elèctrica. En els trams en que les instal·lacions van 
aèries, s’executarà una canonada de fosa de 250 mm de diàmetre i dues canonades d’acer 
galvanitzat embridat i pintat amb esmalt sintètic de protecció de 2” de diàmetre. Al costat del camí i 
a la part alta del mur de pedra i roca es col·locarà un pou i una arqueta per als serveis de l’EDAR, 
també es realitzarà pous durant tot el tram en que la canonada d’aigües residuals creua la 
muntanya per tal de reduir la velocitat de l’aigua en tanta pendent, i al punt on els serveis passen 
d’aeri a soterrat. 

Una vegada arribat a les proximitats del Castell-Monestir, la canonada d’aigua potable deixa d’anar 
soterrada per creuar una zona profunda de manera aèria subjectada a la bigueta existent. Una 
vegada arriba al muret de pedra es torna a soterrar fins al registre del dipòsit existent. 

Com a la resta de dipòsits, just abans de la connexió es disposarà d’una arqueta amb les vàlvules 
hidràuliques i sistema de telecontrol d’emplenat.  

Es realitzarà també la connexió des de el dipòsit actual fins a la zona de lavabos actual de la 
instal·lació. Aquesta es realitzarà des de la sortida superior del dipòsit i per la par de darrera del 
Monestir, amb canonada de polietilè soterrada. 

8.5. Sistema de potabilització al Castell-Monestir d’Escornalbou 

A l'arqueta final s'ha dotat a la instal·lació d'un sistema de cloració a dipòsit i xarxa. Aquest sistema 
tindrà les següents característiques: 

 

Figura núm. 6. Esquema d'instal·lció del sistema de cloració. 

Es realitzarà un sistema de cloració automàtic amb amidament per sonda amperomètrica, per 
ajustar els valors de clor als requeriments sanitaris normatius mitjançant un equip de post-cloració. 

S'ha de tenir en compte que l'aigua ja vindrà clorada des de la sortida del pou mitjançant el 
sistema de potabilització instaurat a la caseta de impulsió del pou de l'Argentera. Per tant el 
sistema que es disposarà serà un reforç per al dipòsit d'Escornalbou i el subministrament als 
usuaris. 

A l’Annex núm.10. Càlculs hidràulics es descriu el sistema d'una manera més detallada. 

El sistema constarà dels següents elements: 
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o Una bomba dosificadora de hipoclorit sòdic, encarregada del control i ajust pel tractament 
de l'aigua i per la seva correcta dosificació. 

o Equip amperomètric de amidament i control de clor lliure HIDRITEC K800. Es un equip de 
mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per un amidament estable del clor 
lliure i el control automàtic de la bomba dosificadora mitjançant una senya de 4-20 mA o 
freqüència. 

o Bomba de recirculació HFm6B 2 cv. Es una electro-bomba monobloc d'un sol rodet 
centrífug radial, que permet bombejar fluids relativament carregats de petites impureses, 
amb elevat cabals a baixa altura. 

o Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic. 

Per a la realització i correcte funcionament del sistema de cloració s'ha previst la instal·lació de 
subministrament elèctric. En aquest cas es disposa directament des de el subministrament de la 
bomba d'impulsió directa situada al interior del dipòsit del Castell.  

8.6. Impermeabilització del Dipòsit del Castell-Monestir d’Escornalbou 

El Dipòsit del Castell d'Escornalbou es troba actualment amb la tipologia de parets sense revestir, 
per tant no està dotat de cap tipus d'impermeabilització. Això suposa un problema en quan a 
pèrdues o fuites i també de salubritat. 

Per aquest motiu s'ha considerat al Projecte la realització d'una impermeabilització de les parets 
del dipòsit que garanteixin la seva impermeabilitat i també la seva salubritat per a complir amb la 
normativa actual de aigua potable. 

La solució proposada es el revestiment de les parets amb una làmina de cautxú, en concret de 
EPDM amb un espessor de 1,5 mm. Es realitzaran ancoratges amb platines d'acer galvanitzat amb 
els següents punts: 

o Línia superior i inferior. 

o Cantonades del dipòsit 

o En murs verticals de 3 m ancoratges cada 1,5 m. En aquest cas un horitzontal. 

El dipòsit es recobrirà fins a la cota:588,17 m, des de la cota: 586,14 m 

8.7. Ferms i paviments 

En el nou camí d’accés al PAIF així com en l’esplanada prevista per a permetre la maniobrabilitat 
dels camions en el punt de càrrega dels mitjans terrestres, es realitzarà un paquet de ferm capaç 
de permetre un ús agressiu del paviment.  

La secció estructural del ferm utilitzada s’ha dimensionat en base al compliment de la Norma 6.1-
IC “Secciones de firmes”, tenint en consideració que l’IMDp és inferior a 25 i prenent com a tipus 
d’esplanada la E3 (Esplanada formada per sols adequats), la secció estructural aplicada a 
l’esplanada correspon a la següent composició: 

Secció estructural del paviment 

Capa Espessor Tipologia 

Mescla Bituminosa 5 cm 
DTS 

(segons Nota 2 de la Figura 2.2 de la Norma 6.1-IC) 

Base regularització 20 cm Tot-u artificial 

Quadre núm. 3. Secció estructural del paviment 

En l’Annex núm. 7 Ferms i paviments,  es descriu els criteris de disseny, la definició i justificació de 
la secció estructural aplicada. 

8.8. Instal·lació elèctrica 

Actualment l’estació de bombament disposa d’una instal·lació elèctrica propietat de l’Ajuntament 
de l’Argentera per a donar servei al pou d’extracció i la resta de serveis de l’estació. Aquesta 
instal·lació es troba legalitzada i inscrita al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
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Industrial de Catalunya (RITSIC) amb número BT-14-1044886-Q i potència màxima admissible de 
17,32 kW.  

Per a la incorporació dels elements necessaris per a l’abastiment d’aigua potable al Castell-
Monestir es preveu la instal·lació d’una bomba tipus multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o 
similar, de 17,52 kW de potència elèctrica, essent la previsió de càrregues elèctriques de 29,62 
kW. Per a disposar d’aquesta potència s’ha sol·licitat a la companyia Endesa Distribución Eléctrica 
SLU un nou subministrament elèctric per a l’estació de bombament. 

Els equips de telecontrol i la bomba d’aspiració del dipòsit del Castell-Monestir s’alimentaran de la 
mateixa instal·lació elèctrica actual, en aquest cas es tracta de potències inferiors a 3,00kW. 

Els equips de telecontrol situats a la zona del Punt d’Aigua per Incendis Forestals (PAIF) 
s’alimenten a 12 V amb placa solar de 10W amb bateria i regulador. 

En l’Annex núm.11 Instal·lació elèctrica s’adjunta la resposta de la Companyia a la sol·licitud d’un 
nou subministrament soterrat en baixa tensió per a 30 kW juntament amb la descripció de la 
instal·lació elèctrica particular a actualitzar en l’estació de bombament.  

En la proposta de la Companyia la línia arriba fins al límit de la parcel·la, havent sol·licitat 
prèviament via telefònica que s’allargués fins a l’estació de bombament. En el pressupost general 
del projecte s’ha contemplat l’amidament corresponent a allargar la nova extensió de xarxa en 
baixa fins al límit de l’estació de bombament existent. 

 

S’instal·larà al límit de parcel·la el conjunt de protecció i mesura per a una potència de contractació 
de 31,17 kW, amb TMF1 i fusibles de 100A. S’alimentarà al quadre general de protecció i 
comandament amb una línia de tipus RZ1-k 0,6/1 kV 4x16+16 mm2 Cu sota tub corrugat soterrat. 

La instal·lació interior s’adequarà per a disposar de les condicions de seguretat i protecció 
requerides per la reglamentació vigent, així com per donar servei a les noves línies; alimentació a 
la bomba d’impulsió i telecontrol de la nova instal·lació. 

8.9. Instal·lació de telecontrol 

Es tracta de la gestió de tres dipòsits i l’estació de bombament per l’ompliment dels mateixos 
segons nivells i condicionants d’estat. Es requereix per cadascun dels dipòsits informació sobre el 
seu nivell, amb lectura de nivell per sensor analògic (pressió o de nivell), i senyal de boia de 
màxima i mínima i, en la sala de bombament, sortida lliure de tensió per donar contacte amb un 
variador de freqüència que regularà la posada en marxa de les bombes, segons pressions de 
consigna. 

Es preveu la telegestió via ràdio de cada dipòsit des d’un punt de control, caseta de bombes, on 
mitjançant un Software de gestió Agronic Net II es podrà tenir informació sobre els nivells de 
cadascun dels dipòsits i gestionar la posada en marxa i aturada de les bombes, segons la 
demanda per nivell, amb control local en cadascun dels punts a gestionar, mitjançant 
programadors Agronic BIT i, en cas de falles de comunicació entre els equips, poder realitzar 
actuacions de seguretat local. 

Per aquest control es preveu la instal·lació de 3 programadors Agronic BIT, un a cada punt de 
control, amb un placa radio incorporada 433 MHz de freqüència lliure, perquè mitjançant un 
protocol de comunicacions RDM es puguin enllaçar entre sí fins al PLC de Control en la sala de 
bombes, essent necessari, degut a l'abrupta l’orografia de la zona, l’ús d'un equip repetidor ubicat 
en la torre de comunicacions ja existent en el punt més alt del turó del castell d'Escornalbou. 
Cadascun d'aquests programadors es dimensionaran per poder dur a terme un control local 
mitjançant entrades i sortides digitals i analògiques suficients. Es proposa per aquest projecte, el 
model Agronic BIT 8-63 amb capacitat per la gestió de 8 sortides digitals, 6 entrades digitals i 3 
entrades analògiques. Incorpora placa emissora radio 433 MHz i placa mòdem GPRS per a enviar 
senyals de control al Scada de control dels edificis propis de la Diputació de Tarragona. 

En el punt de control, estació de bombes, s'instal·larà un PLC amb panel view alimentat a 12Vdc i 
SAI, on s’instal·larà el programa de comunicacions, control i gestió, Agronic Net II per monitoritzar 
totes les dades i dur a terme el control sobre la instal·lació. Inclou un mòdem GSM/GPRS para 
enviament de SMS a mòbils per alarmes i consultes que es configuren pel seu ús. 
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9. PLANIFICACIÓ D’OBRA 

La planificació i plantejament dels treballs constitueix l’Annex núm. 13 Pla d’Obra d’aquest projecte. 

El contractista presentarà un Pla d’obra que s’haurà d’ajustar al termini previst. 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució de les obres s’estableix en CINC (5) MESOS. 

El termini de garantia s’estableix en UN (1) ANY a partir de la recepció definitiva de les obres. 

Durant aquest període el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres 
fins a la recepció definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no s’ha previst cap abonament 
independent, ja que es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions o qualsevol 
altre derivat de les mateixes està inclòs en els preus unitaris corresponents a les diferents Unitats d’Obra. 

11. REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de preus. 

12. CONDICIONS REGLAMENTARIES 

La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es relacionen a continuació: 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

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

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Es deroga l’art. 18 i es modifica el 19.1, pel Real Decret 337/2010, de 19 de març (Ref. BOE-A-
2010-4765). 

Es modifiquen els arts. 13.4 i 18.2, pel Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost (Ref. BOE-A-2007-
15766).  

S’afegeix una disposició addicional única, pel Real Decret 604/2006, de 19 de maig (Ref. BOE-A-
2006-9379).  

Es modifica l’annex IV, pel Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-2004-19311).  

 Ordre de 28 de juliol de 1974 (obres públiques) pel que s’aprova el “Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per canonades d’abastament d’aigua” i es forma una “Comissió 
Permanent de Canonades d’abastament d’aigua i de sanejament de poblacions”. 

 Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà. 

 Real Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel que es modifica el text refós de la Llei d’aigües, 
aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

 Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la Instrucció de Carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 PG-3 “Plec de Prescripcions Tècniques Generales per obres de carreteres i ponts”. PG-
3/75 aprovat per OM de 6 de febrer de 1976, i les seves modificacions posteriors.  

 Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, pel que s’actualitzen determinats articles del plec de 
prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08. 

 Normes UNE d’obligat compliment 

 Normes i disposicions particular de l’empresa subministradora d’energia. 

Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte, s’entendrà que 
és d’aplicació la més restrictiva.  

Si el prescrit en el present Document en alguna matèria està en contradicció amb el que dicten les 
esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra. 

Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la Direcció 
d’obra. 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació en grups, subgrups i les categories es defineixen al Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, 
per el que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, de 26-10-2001, en la seva secció 1ª. Classificació d’empreses contractistes 
d’obres, articles 25 i 26. 

Grup Subgrup Categoria 

E 1 3 

Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastament i sanejament 

Categoria:2. La seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. La categoria 
exigible és la que correspon a la quantia del contracte. L’expressió quantia s’efectua per 
referència al valor estimat del contracte, quan la duració d’aquest és igual o inferior a l’any, i per 
referència al valor mig anual del mateix, quan es tracta de contractes de duració superior, 
obtinguda dividint el seu preu total pel nombre de mesos del seu termini d'execució i multiplicant 
per 12 el quocient resultant 

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla de control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’Annex núm. 16 Control de Qualitat. En 
aquest s’assenyalen les unitats objecte de control i el tipus d’assaigs a realitzar. 

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució material 
(PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat per la 
Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa.  

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre 
de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

15. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, i en compliment del 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 de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, corresponents a la normativa catalana vigent, es realitza un Estudi de Gestió de Residus. 

L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en aquest 
projecte es detalla en l’Annex núm. 14 Estudi de Gestió de Residus.  

El pressupost d’execució material dedicat a la gestió de residus puja la quantitat de 187,38 € (CENT 
VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS). Els costos de la gestió de residus de la 
demolició i del moviment de terres estan inclosos de manera proporcional als preus simples del 
pressupost general. 
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Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que correspon 
al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de construcció i 
demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat. 

16. SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat 
de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el mateix en l’ Annex núm. 3 Estudi de Seguretat 
i Salut. 

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 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de 3.314,16 € 
(TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS). Els costos relatius a aquesta 
activitat estan inclosos en el Capítol de Seguretat i Salut del Pressupost General. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en 
aquest projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi els 
treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les obres 
abans de que aquestes s’iniciïn. 

17. CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta 
que: 

“El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 
utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general”. 

18. PRESSUPOST 

Els valors totals del pressupost corresponents a l’execució de les obres definides en el Projecte Modificat 
núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou Clau 2016-0011996 de la Diputació 
de Tarragona, són els següents: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 451.362,21 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 27.081,73 €

13% COSTOS GENERALS 58.677,09 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 537.121,03 €

21% IVA 112.795,42 €

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ (IVA inc.) 649.916,45 €
 

Els preus unitaris adoptats en el càlcul d’aquest pressupost corresponen als preus actuals de jornals, 
materials, transports i maquinària. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un Pressupost d’Execució Material 
de les Obres: 

QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN 
CÈNTIMS (451.362,21 €) 
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Que representa un Pressupost General de licitació, IVA inclòs de: 

SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(649.916,45 €) 

Que representa un Pressupost pel Coneixement de l’Administració de: 

SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(649.916,45 €) 

19. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

ANNEX Núm. 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX Núm. 2. INFORMES PRECEPTIUS 

ANNEX Núm. 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX Núm. 4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

ANNEX Núm. 5. PROSPECCIÓ DEL DIPÒSIT 

ANNEX Núm. 6. TRAÇAT 

ANNEX Núm. 7. MOVIMENTS DE TERRES 

ANNEX Núm. 8. FERMS I PAVIMENTS 

ANNEX Núm. 9. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

ANNEX Núm. 10. CÀLCULS HIDRÀULICS 

ANNEX Núm. 11. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

ANNEX Núm. 12. INSTAL·LACIÓ DE TELECONTROL 

ANNEX Núm. 13. PLA D’OBRA 

ANNEX Núm. 14. GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX Núm. 15. COMPLIMENT DELS CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 

ANNEX Núm. 16. CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX Núm. 17. AFECTACIONS I SERVEIS AFECTATS 

ANNEX Núm. 18. AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ANNEX Núm. 19. PROTOCOL DE MANTENIMENT 

ANNEX Núm. 20. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

ANNEX Núm. 21. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 

PLÀNOL Núm. 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL Núm. 2. PLANTA GENERAL. PLÀNOL DIRECTOR DE FULLS 

PLÀNOL Núm. 3. ESTACIÓ D’IMPULSIÓ. ESQUEMA HIDRÀULIC 

PLÀNOL Núm. 4. PLANTA CANONADA D’AIGUA 

PLÀNOL Núm. 5. PERFIL LONGITUDINAL 

PLÀNOL Núm. 6. SECCIONS TIPUS 

PLÀNOL Núm. 7. DETALLS 

PLÀNOL Núm. 8. ESTACIÓ D’IMPULSIÓ 

PLÀNOL Núm. 9. PAIF 
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PLÀNOL Núm. 10. ZONA CÀRREGA MITJANS TERRESTRES 

PLÀNOL Núm. 11. CONNEXIÓ A CASTELL-MONESTIR 

PLÀNOL Núm. 12. ELECTRICITAT 

PLÀNOL Núm. 13. TELECONTROL 

PLÀNOL Núm. 14. AFECTACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 

PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

PREUS SIMPLES 

QUADRE PREUS Núm. 1 

QUADRE PREUS Núm. 2 

PRESSUPOST PARCIAL 

PRESSUPOST GENERAL 

 

Tarragona, maig de 2017 

 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació s’adjunta la justificació de preus del Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable 
al Castell-Monestir d’Escornalbou . 
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JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 1 
 

 CAPITOL 01  ESTACIÓ IMPULSIÓ 
 SUBCAPITOL 01.01  TREBALLS PREVIS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 

 A0140000 2,700 h Manobre 18,64000 50,32800 
 Suma la partida ................................................................  50,32800 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,01312 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00112 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 01.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0150000 0,014 h Manobre especialista 19,30000 0,27020 
 C131U000 0,014 h Pala carregadora de 110 hp 52,37000 0,73318 
 C15019U0 0,027 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,31544 
 Suma la partida ................................................................  2,38848 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0160000 0,012 h Peó 19,10000 0,22920 
 C131U025 0,012 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 0,55200 
 C15019U0 0,025 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,21800 
 CR22U001 0,012 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 0,62352 
 Suma la partida ................................................................  2,69238 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 2 
 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,045 h Cap colla 23,22000 1,04490 
 A0150000 0,052 h Manobre especialista 19,30000 1,00360 
 C110U025 0,070 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 4,84890 
 C131U028 0,080 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 4,57920 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 Suma la partida .................................................................  16,54348 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,21 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 

 A0140000 0,130 h Manobre 18,64000 2,42320 
 A0150000 0,220 h Manobre especialista 19,30000 4,24600 
 C133A0K0 0,220 h Picó vibrant,plac.60cm 8,61000 1,89420 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,70000 0,10050 
 Suma la partida .................................................................  8,66390 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0150000 0,067 h Manobre especialista 19,30000 1,29310 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 B031U100 1,200 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 27,99600 
 C131U020 0,033 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 1,33254 
 C133U080 0,067 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 0,45560 
 C1502U10 0,013 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,49335 
 Suma la partida .................................................................  32,04683 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,33 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 3 
 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0112000 0,002 h Cap colla 23,22000 0,04644 
 A0150000 0,024 h Manobre especialista 19,30000 0,46320 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U015 0,005 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 0,31650 
 C131U028 0,012 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 0,68688 
 C133U070 0,024 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 0,23136 
 C1502U10 0,002 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,07590 
 Suma la partida ................................................................  1,90178 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 

 A0150000 1,500 h Manobre especialista 19,30000 28,95000 
 CF211210 1,500 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 332,59000 498,88500 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,00000 0,43500 
 Suma la partida ................................................................  528,27000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 21,13080 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00080 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  549,40 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 01.03  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 K21FU140 m Arrancada per substitució de tub, de 110mm de diàmetre 
 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàme- 
 tre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i 
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 A012J000 0,200 h Oficial 1a lampista 21,92000 4,38400 
 A0140000 0,200 h Manobre 18,64000 3,72800 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,10000 0,12150 
 Suma la partida ................................................................  8,23350 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,32934 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00284 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 4 
 

 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 

 A0112000 0,111 h Cap colla 23,22000 2,57742 
 A0121000 0,444 h Oficial 1a 21,92000 9,73248 
 A013U001 0,333 h Ajudant 19,47000 6,48351 
 A0140000 0,333 h Manobre 18,64000 6,20712 
 B0D21030 3,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 1,23000 
 B0D629AU 0,030 cu Puntal met.telescòpic h=5m,150usos 19,88000 0,59640 
 B0D7UC02 1,000 m2 Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos 1,29000 1,29000 
 B0DZA000 0,075 l Desencofrant 2,75000 0,20625 
 B0DZU005 0,400 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 0,57200 
 C150GU10 0,022 h Grua autopropulsada de 12 t 51,76000 1,13872 
 CZ11U001 0,111 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 0,74370 
 Suma la partida .................................................................  30,77760 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,23110 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb UN CÈNTIMS 

 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

 A0112000 0,040 h Cap colla 23,22000 0,92880 
 A0121000 0,080 h Oficial 1a 21,92000 1,75360 
 A013U001 0,080 h Ajudant 19,47000 1,55760 
 A0140000 0,080 h Manobre 18,64000 1,49120 
 B060U310 1,050 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 64,09200 
 C1700006 0,096 h Vibrador intern de formigó 1,90000 0,18240 
 C1701U10 0,024 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 2,39112 
 CZ12U00A 0,048 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 0,82992 
 Suma la partida .................................................................  73,22664 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,92907 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00429 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
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 TEGN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 
 Subministrament i instal·lació de dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes de 
 suport per a instal·lar sobre base plana de formigó, tipus D de la casa Aiqsa, o similar, cilíndric de 
 diàmetre 1.700 mm i alçada 2.471 mm, amb el fons superior i inferior torosfèrics disposant per al 
 seu suport de peus que l'eleven 400 mm. Fabricat amb estratificats de poliéster reforçat amb fibra 
 de vidre pel procediment mixte de "hand lay up". Estarà provist d'una barrera interior de resines 
 isoflàtiques sanitaries, ideals per contenir aigua potable, complint amb la "Normativa Bàsica per 
 instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" dictada pel Ministeri d'Indústria. El dipòsit dis- 
 posarà, com a mínim, de boca d'home de 500 mm de diàmetre, 2 tubuladures bridades (DIN 
 16.966) d'entrada i sortida, respirador superior RT-1, tubuladura de sobreeixidor DN50, pigmenta- 
 ció exterior en color beige, orelles d'elevació en buit, peus de suport, placa de característiques i 
 identificació. 

 A0121000 4,500 h Oficial 1a 21,92000 98,64000 
 A0140000 4,500 h Manobre 18,64000 83,88000 
 TEBN0001 1,000 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 4.504,00000 4.504,00000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 182,50000 2,73750 
 Suma la partida ................................................................  4.689,25750 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 187,57030 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00220 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.876,83 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

 TEGS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 
 Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o simi- 
 lar, amb acoplament o variant monobloc, punt de treball; alçada manomètrica 247,41 mca; cabal 
 15,26 m3/h, velocitat nominal 2962 rpm; eficiència del 60,6%, potència absorbida de bomba 
 17,52 kW, potència del motor 22,00 kW; muntada sobre placa base d'acer tipus GP4, amb les es- 
 pecificacions complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en 
 obra fixades per la Direcció Facultativa; inclou quadre amb arrancador estàtic i p.p. de cablejat de 
 connexió, inclosos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació amb 
 suports i fixació a la bancada; completament instal·lada 

 A0121000 12,000 h Oficial 1a 21,92000 263,04000 
 A013U001 12,000 h Ajudant 19,47000 233,64000 
 TEBS6A01 1,000 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 7.552,00000 7.552,00000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 496,70000 7,45050 
 Suma la partida ................................................................  8.056,13050 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 322,24522 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00428 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.378,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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 GFB1R605 m Tub PEAD, PE-100, DN 50 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0121000 0,016 h Oficial 1a 21,92000 0,35072 
 A013U001 0,032 h Ajudant 19,47000 0,62304 
 B0111000 0,002 m3 Aigua 1,63000 0,00326 
 BFB1R605 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 50 mm, PN 10, termosoldat 0,94000 0,95880 
 C1502U10 0,008 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,30360 
 C1503U10 0,008 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,31648 
 C200U101 0,008 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,02736 
 CZ1UU005 0,016 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,06128 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 1,00000 0,05000 
 Suma la partida .................................................................  2,76420 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,11057 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00477 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,87 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 

 GFB1R609 m Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

 A0112000 0,005 h Cap colla 23,22000 0,11610 
 A0121000 0,024 h Oficial 1a 21,92000 0,52608 
 A013U001 0,049 h Ajudant 19,47000 0,95403 
 B0111000 0,008 m3 Aigua 1,63000 0,01304 
 BFB1R609 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 10, termosoldat 3,05000 3,11100 
 C1502U10 0,012 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,45540 
 C1503U10 0,012 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,47472 
 C200U101 0,012 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,04104 
 CZ1UU005 0,024 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,09192 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 3,10000 0,15500 
 Suma la partida .................................................................  5,93833 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,23753 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00414 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
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 GFB1R610 m Tub PEAD PE-100, DN 90mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 25 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

 A0112000 0,005 h Cap colla 23,22000 0,11610 
 A0121000 0,024 h Oficial 1a 21,92000 0,52608 
 A013U001 0,049 h Ajudant 19,47000 0,95403 
 B0111000 0,008 m3 Aigua 1,63000 0,01304 
 BFB1R619 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 25, termosoldat 7,22000 7,36440 
 C1502U10 0,012 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,45540 
 C1503U10 0,012 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,47472 
 C200U101 0,012 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,04104 
 CZ1UU005 0,024 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,09192 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 7,40000 0,37000 
 %FAUXF 1,000 % P.P. peces per a tubs 10,40000 0,10400 
 Suma la partida ................................................................  10,51073 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,42043 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00116 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,93 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 

 A0112000 0,015 h Cap colla 23,22000 0,34830 
 A0121000 0,065 h Oficial 1a 21,92000 1,42480 
 A013U001 0,145 h Ajudant 19,47000 2,82315 
 B0111000 0,013 m3 Aigua 1,63000 0,02119 
 TEBFB104 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 25, termosoldat 11,98000 12,21960 
 C1502U10 0,035 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 1,32825 
 C1503U10 0,035 h Camió grua de 5 t 39,56000 1,38460 
 C200U101 0,035 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,11970 
 CZ1UU005 0,070 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,26810 
 Suma la partida ................................................................  19,93769 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,79751 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00480 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,74 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 TEEFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada,sup. 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió no- 
 minal, amb unions termosoldades, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accesso- 
 ris i peces especials de polietilè, col·locat superficialment i provat 

 A012M000 0,260 h Oficial 1a muntador 21,92000 5,69920 
 A013M000 0,260 h Ajudant muntador 19,47000 5,06220 
 B0A72N00 0,900 u Abraçadora acer galv. 110mm diàm.interior 1,95000 1,75500 
 TEBFB104 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 25, termosoldat 11,98000 12,21960 
 TEBFWB1F 0,300 u Accessoris tubs PEAD, DN 125 mm, PN 25 97,91000 29,37300 
 TEBFYB1E 1,000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 1,35000 1,35000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80000 0,16200 
 Suma la partida .................................................................  55,62100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,22484 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00416 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,85 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

 TEGJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o similar 
 Subministrament i col·locació de mesurador de cabal electromagnetic ENDRESS+HAUSER o si- 
 milar, 1 canal per a canonades entre DN50 PN25 recobriment interior poliuretà, amb emisió de se- 
 nyal analògica 4-20 mA per connexió embridat a canonada i 10 m de cable IP67, inclosos p.p. de 
 materials auxiliars, completament instal·lat i provat. 

 A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,92000 21,92000 
 A013U001 1,000 h Ajudant 19,47000 19,47000 
 TEBJMB01 1,000 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o 3.832,13000 3.832,13000 
 similar 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida .................................................................  3.874,14100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 154,96564 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00336 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.029,11 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS 

 TEGN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,16bar,fosa 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 1,000 h Ajudant muntador 19,47000 19,47000 
 TEBN1B26 1,000 u Vàlvula comporta motoritzada,brides,80mm diàm.,16bar,fosa 2.389,50000 2.389,50000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida .................................................................  2.431,51100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 97,26044 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00144 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.528,77 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 9 
 

 TEGN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,25bar,fosa 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 1,000 h Ajudant muntador 19,47000 19,47000 
 TEBN1B27 1,000 u Vàlvula comporta motoritzada,brides,80mm diàm.,25bar,fosa 2.990,00000 2.990,00000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida ................................................................  3.032,01100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 121,28044 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00144 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.153,29 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equi- 
 valent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per la- 
 minació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb 
 EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus acce- 
 soris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,92000 21,92000 
 A013U001 1,000 h Ajudant 19,47000 19,47000 
 BN12R140 1,000 u Vàlvula comporta dn 80  amb brides tipus Belgicast BV.05.47 121,32000 121,32000 
 BNWMU080 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 10,70000 10,70000 
 Suma la partida ................................................................  173,41000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,93640 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00360 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,35 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 
 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extrui- 
 des i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 to- 
 talment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i 
 carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 
 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament ins- 
 tal·lat i provat. 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 BJM3R010 1,000 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 50mm 530,91000 530,91000 
 BJWMS080 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 13,22000 13,22000 
 BN12R310 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 175,78000 175,78000 
 BNZ1T050 1,000 u Carret elevador DN 50, PN 16 45,43000 45,43000 
 Suma la partida ................................................................  798,45200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 31,93808 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  830,39 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 
 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extrui- 
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 des i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 to- 
 talment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i 
 carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 
 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament ins- 
 tal·lat i provat. 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 TEBS5BR1 1,000 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 25mm, PN25 346,62000 346,62000 
 TEBJWMS0 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 16,52000 16,52000 
 TEBN12R3 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 219,00000 219,00000 
 TEBNZ1T0 1,000 u Carret elevador DN 25, PN 25 56,78000 56,78000 
 Suma la partida .................................................................  672,03200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 26,88128 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00328 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 

 A0121000 1,500 h Oficial 1a 21,92000 32,88000 
 A0150000 1,500 h Manobre especialista 19,30000 28,95000 
 BN820080 1,000 u Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10 atm, 411,08000 411,08000 
 C1503U10 0,500 h Camió grua de 5 t 39,56000 19,78000 
 Suma la partida .................................................................  492,69000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 19,70760 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00240 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  512,40 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DOTZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 

 TEGS1V01 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula hidràulica de boia tipus Hydro-Savy K3-20-10 DN80 XG 
 PN16 de Buldager o similar, tipus tot-res que tanca a un nivell alt i obre de nou completament a 
 un nivell més baix ajustable, permetent la renovació d'aigua al dipòsit. Cos i tapa de fosa dúctil 
 GS450-10, seient de bronze, conjunt mòbil de fosa dúctil, inox i goma, amb membrana d'elastò- 
 mer reforçat, disc de tancament d'EPDM. 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 1,000 h Ajudant muntador 19,47000 19,47000 
 TEBS1V02 1,000 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.308,06000 2.308,06000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida .................................................................  2.350,07100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 94,00284 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00384 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.444,07 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SET CÈNTIMS 

 TEGJMVR0 u Vàlvula volumètrica amb brides 3" 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equi- 
 valent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador 
 woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de 
 DN80, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols 

 A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,92000 21,92000 
 A013U001 1,000 h Ajudant 19,47000 19,47000 
 BJMVR030 1,000 u Valvula volumètrica amb brides DN 80. 459,03000 459,03000 
 BNZ10302 1,000 u Conjunt de portabrides PEAD,DN90, PN16 27,37000 27,37000 
 Suma la partida .................................................................  527,79000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 21,11160 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00160 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  548,90 
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 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 

 GS5TV110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 BNWMV110 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,70000 3,70000 
 BNZ1V110 1,000 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 73,77000 73,77000 
 Suma la partida ................................................................  98,16500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 3,92660 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00160 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,09 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS 

 TEGS5TV1 U Carret desmuntatge DN 80, PN 25 
 Subministrament i instal·lació carret telescòpic de desmuntatge DN80, PN 25, marca BELGICAST 
 o equivalent, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2503 d'acer al carboni. inclosos es- 
 pàrregs d'acer inox a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament ins- 
 tal.lat i provat. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 BNWMV101 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,70000 3,70000 
 TEBS5TV1 1,000 u Carret desmuntatge DN 80, PN 25 503,21000 503,21000 
 Suma la partida ................................................................  527,60500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 21,10420 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00080 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  548,71 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
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 TEGP0008 u Transductors de pressió 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A0150000 0,800 h Manobre especialista 19,30000 15,44000 
 TEBP0008 1,000 u Transductor de pressió 126,00000 126,00000 
 Suma la partida .................................................................  158,97600 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,35904 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00496 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

 TEGS1PR0 u Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 
 Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 2'' PN 25 embridada cos de bronze, 
 inclou vàlvula d'aillament d'esfera metàl·lica de 2'' i accessoris i complements de muntatge, mun- 
 tada i provada. 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 TEBS1PR0 1,000 u Vàlvula d'alleujament  DN50 PN25 203,30000 203,30000 
 TEBNZ1T0 1,000 u Carret elevador DN 25, PN 25 56,78000 56,78000 
 TEBN12R3 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 219,00000 219,00000 
 TEBJWMS0 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 16,52000 16,52000 
 Suma la partida .................................................................  528,71200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 21,14848 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00048 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  549,86 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

 TEFJS101 u Boca de reg cos fosa, DN65, ràcord Barcelona de 70 mm, pericó 
 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona 
 de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida 
 amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 0,500 h Ajudant muntador 19,47000 9,73500 
 TEBJS101 1,000 u Boca reg fosa, DN65, ràcord Barcelona 70 mm, pericó i tapa 209,69000 209,69000 
 TEBJS102 1,000 u Petit material metàl·lic connexió boca reg a canonada 34,17000 34,17000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,70000 0,47550 
 Suma la partida .................................................................  275,99050 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 11,03962 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00012 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,03 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 01.04  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 APARTAT 01.05.01  ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR 
 TEGG1PT1 u Bancada i envolvent CPM TMF1 
 Formació de bancada i envolvent per a CPM TMF1 en límit de parcel·la, complint amb les indica- 
 cions del Vademècum d'Endesa. Format per blocs de formigó, revestits amb morter i pintats, se- 
 gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

 TEG9GA01 0,144 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 78,78000 11,34500 
 E618456T 3,200 m2 Paret tanc. 2cares,15cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x150mm,l 29,82000 95,43085 
 E898D240 3,680 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. 4,90000 18,04955 
 E81125D2 3,680 m2 Arrebossat bona vista par.exterior 20,18000 74,27856 
 Suma la partida ................................................................  199,10396 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 7,96416 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00188 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,07 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb SET CÈNTIMS 

 GG1PT1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID,col.supe 
 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, 
 per a mesura directa, potència màxima de 31,17 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 45 A, format 
 per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mi- 
 des totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de 
 comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 45 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA 
 i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment 

 A0112000 0,125 h Cap colla 23,22000 2,90250 
 A0121000 1,250 h Oficial 1a 21,92000 27,40000 
 A013U001 1,250 h Ajudant 19,47000 24,33750 
 BG1PU1A5 1,000 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID 286,46000 286,46000 
 Suma la partida ................................................................  341,10000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 13,64400 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00400 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,74 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 GG51TE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 
 Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifu- 
 ció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 
 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, 
 col·locat en CPM 

 A0112000 0,300 h Cap colla 23,22000 6,96600 
 A0121000 3,000 h Oficial 1a 21,92000 65,76000 
 A013U001 3,000 h Ajudant 19,47000 58,41000 
 BG51UE01 1,000 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 656,89000 656,89000 
 BGW1N000 1,000 u P.p.accessoris p/centralitz.compt. 22,53000 22,53000 
 Suma la partida ................................................................  810,55600 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 32,42224 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00176 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  842,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 GDK2UR20 u Pericó p/canalització serveis 60x60x80 cm HM20 reciclat 
 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
 gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excava- 
 ció, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,333 h Cap colla 23,22000 7,73226 
 A0121000 1,333 h Oficial 1a 21,92000 29,21936 
 A013U001 1,333 h Ajudant 19,47000 25,95351 
 A0140000 1,333 h Manobre 18,64000 24,84712 
 B060UR31 0,920 m3 Formigó HRM-20, c.plàstica i granulat 20 mm,<=20% reciclat 61,04000 56,15680 
 B0D21030 7,500 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 3,07500 
 B0D8U001 3,380 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,82000 6,15160 
 B0DZA000 0,530 l Desencofrant 2,75000 1,45750 
 B0DZU005 3,000 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 4,29000 
 C110U010 0,133 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 6,38799 
 C131U020 0,267 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 10,78146 
 C15019U0 0,200 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 9,74400 
 C1503U10 0,300 h Camió grua de 5 t 39,56000 11,86800 
 C1700006 0,667 h Vibrador intern de formigó 1,90000 1,26730 
 CZ12U00A 0,333 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 5,75757 
 Suma la partida .................................................................  204,68947 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 8,18758 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00295 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  212,88 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 
 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 

 A0112000 0,060 h Cap colla 23,22000 1,39320 
 A0121000 0,400 h Oficial 1a 21,92000 8,76800 
 A0150000 0,400 h Manobre especialista 19,30000 7,72000 
 B071U005 0,040 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 3,27880 
 BDKZU062 1,000 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 267,50000 267,50000 
 C1503U10 0,080 h Camió grua de 5 t 39,56000 3,16480 
 Suma la partida .................................................................  291,82480 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 11,67299 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00221 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  303,50 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 19,47000 0,19470 
 BDGZU010 1,000 m Cinta continua plàstic color 30 cm 0,11000 0,11000 
 A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20000 0,00200 
 Suma la partida .................................................................  0,30670 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 TEGG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 21,92000 0,54800 
 A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,47000 0,38940 
 TEBG22TF 1,020 m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 1,61000 1,64220 
 Suma la partida .................................................................  2,57960 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10318 
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 Arrodoniment ....................................................................  -0,00278 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,68 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GG21T91J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

 A0112000 0,004 h Cap colla 23,22000 0,09288 
 A0121000 0,044 h Oficial 1a 21,92000 0,96448 
 A013U001 0,050 h Ajudant 19,47000 0,97350 
 BG21H910 1,020 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 5,24000 5,34480 
 BGW21000 1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,15000 0,15000 
 Suma la partida ................................................................  7,52566 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,30103 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00331 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

 GG21T71J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

 A0112000 0,004 h Cap colla 23,22000 0,09288 
 A0121000 0,037 h Oficial 1a 21,92000 0,81104 
 A013U001 0,050 h Ajudant 19,47000 0,97350 
 BG21H710 1,020 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 2,55000 2,60100 
 BGW21000 1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,15000 0,15000 
 Suma la partida ................................................................  4,62842 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,18514 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00356 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS 
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 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloen 
 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus 
 CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge 

 A0112000 0,010 h Cap colla 23,22000 0,23220 
 A0121000 0,250 h Oficial 1a 21,92000 5,48000 
 A013U001 0,125 h Ajudant 19,47000 2,43375 
 BG150015 1,000 u Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55 3,33000 3,33000 
 Suma la partida .................................................................  11,47595 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,45904 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00499 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,93 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

 GG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 

 A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 21,92000 0,87680 
 A013H000 0,040 h Ajudant electricista 19,47000 0,77880 
 BG312650 1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 x  1,02 4,08000 4,24483 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,70000 0,02550 
 Suma la partida .................................................................  5,92593 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,23704 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00297 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

 GG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 

 A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 21,92000 0,87680 
 A013H000 0,040 h Ajudant electricista 19,47000 0,77880 
 BG312664 1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 6,09000 6,21180 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 1,70000 0,02550 
 Suma la partida .................................................................  7,89290 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,31572 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00138 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,21 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
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 GG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 

 A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 21,92000 1,09600 
 A013H000 0,050 h Ajudant electricista 19,47000 0,97350 
 BG312674 1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 9,19000 9,37380 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,10000 0,03150 
 Suma la partida ................................................................  11,47480 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,45899 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00379 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,93 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

 GG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tri- 
 polar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 

 A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 21,92000 0,32880 
 A013H000 0,015 h Ajudant electricista 19,47000 0,29205 
 BG312330 1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,30000 1,32600 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 0,60000 0,00900 
 Suma la partida ................................................................  1,95585 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07823 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00408 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,03 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS 

 GG312174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, 
 de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 

 A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 21,92000 1,09600 
 A013H000 0,050 h Ajudant electricista 19,47000 0,97350 
 BG312170 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2 x  1,02 2,18000 2,22360 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,10000 0,03150 
 Suma la partida ................................................................  4,32460 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,17298 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00242 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
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 GGB1U831 u Bateria condensadors 400V 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,munt.super 
 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 12,5 kVAr de potència reacti- 
 va, de 3 etapes 2,5+2x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb 
 pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors auto- 
 protegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció 
 IP-21, muntada superficialment 

 A0112000 0,032 h Cap colla 23,22000 0,74304 
 A0121000 0,316 h Oficial 1a 21,92000 6,92672 
 A013U001 0,316 h Ajudant 19,47000 6,15252 
 BGB14831 1,000 u Bateria condensadors 400V 672,42000 672,42000 
 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,p/munt.sup 
 BGWB1000 1,000 u P.p.accessoris p/bater.conden. 3,55000 3,55000 
 Suma la partida .................................................................  689,79228 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 27,59169 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00397 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  717,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 TEGG1A02 u Quadre protecció, maniobra i control Bomba 800x600x300mm 
 Quadre protecció, maniobra i control Bomba format per armari metàl·lic de 800x600x300mm, in- 
 terruptor magnetotèrmic de 40A trifàsic, relé diferencial i arrancador electrònic V50045B de Power 
 electronics, o similar. Inclou accessoris necessaris i p.p. petit material. 

 A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 21,92000 7,67200 
 A013H000 0,350 h Ajudant electricista 19,47000 6,81450 
 TEGG1A08 1,000 u Armari metàl·lic 800x600x300mm 265,51000 265,51000 
 TEGG71001 1,000 u Arrancador electrònic V50045B o similar 941,50000 941,50000 
 TEGG41001 1,000 u Conjunt d'aparells de protecció i elements auxiliars 558,65000 558,65000 
 TEBGW1A0 1,000 u Part proporcional d'accessoris 5,65000 5,65000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,50000 0,21750 
 Suma la partida .................................................................  1.786,01400 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 71,44056 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00456 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.857,45 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 TEGG1001 pa Partida alçada a justificar d'adequació instal.elèctrica existen 
 Partida alçada a justificar del conjunt de treballs a realitzar per a la connexió i adequació de la ins- 
 tal·lació elèctrica existent amb la nova per complir amb les normatives de seguretat vigents, així 
 com la comprovació de la xarxa de terres i l'adequació d'aquesta, en cas que sigui necessari. In- 
 clou el subministrament i instal·lació de nous elements de protecció; nova caixa per a ICP de 
 45A, IGA en entrada de quadre de 50 A amb protecció contra sobretensions transitòries i perma- 
 nents, proteccions per a les noves línies i la de la bateria de condensadors, segons esquema. In- 
 clou retirada d'elements antics i tots els treballs auxiliars per a que la instal·lació compleixi amb 
 els requeriments normatius vigents. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.000,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS 
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 APARTAT 01.05.02  NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL 
 ENDESA01 u Caixa seccionament 400A 
 Caixa seccionament 400A 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,28 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,44 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 ENDESA03 u Ganxo ancoratge vida 16x280 
 Ganxo ancoratge vida 16x280 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA04 u Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 
 Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,15 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 

 ENDESA05 u Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 
 Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  874,12 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 

 ENDESA06 u Ganxo línia de vida per suport 
 Recolzament formigó 11 m 800 DAN BT en terra 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,12 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 
 Amarre a qualsevol suport 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 
 Fusible entroncament BT 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,93 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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 TEFG0001 u Armari distribució urbana 
 Armari de distribució urbana de polièster reforçat amb fibra de vidre, grau de protecció IP-43, IK09, 
 muntada superficialment 

 A012H000 0,900 h Oficial 1a electricista 21,92000 19,72800 
 A013H000 0,900 h Ajudant electricista 19,47000 17,52300 
 TEBG0001 1,000 u ADU 60,14000 60,14000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 37,30000 0,55950 
 Suma la partida .................................................................  97,95050 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 3,91802 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00148 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,87 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 

 TEFG1167 u Caixa General de Protecció 100A 
 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema 
 Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica, neutre sec- 
 cionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 

 A012H000 0,900 h Oficial 1a electricista 21,92000 19,72800 
 A013H000 0,900 h Ajudant electricista 19,47000 17,52300 
 BG1114A0 1,000 u Caixa gral.protec.polièst.reforç.,100A,Unesa 7A 89,83000 89,83000 
 BGW11000 1,000 u P.p.accessoris caixa gral.protecció 11,25000 11,25000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 37,30000 0,55950 
 Suma la partida .................................................................  138,89050 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 5,55562 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00388 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,45 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 ENDESA20 u PAT del neutre en caixa 
 PAT del neutre en caixa 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 
 Connexió a cable amb terminal 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 

 A0140000 2,700 h Manobre 18,64000 50,32800 
 Suma la partida .................................................................  50,32800 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,01312 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00112 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0121000 0,083 h Oficial 1a 21,92000 1,81936 
 C110U075 0,083 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 1,36037 
 Suma la partida ................................................................  3,57447 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,14298 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00255 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,010 h Cap colla 23,22000 0,23220 
 A0150000 0,048 h Manobre especialista 19,30000 0,92640 
 C110U015 0,048 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 2,58192 
 C131U001 0,005 h Pala carregadora de 170 hp 65,17000 0,32585 
 C15018U1 0,010 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,38900 
 Suma la partida ................................................................  4,45537 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,17821 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00358 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0121000 0,001 h Oficial 1a 21,92000 0,02192 
 A0140000 0,001 h Manobre 18,64000 0,01864 
 B03H0010 0,023 t Graveta de pedrera  tipus A 20/10 tractaments superficials de pa 12,03000 0,27669 
 C1709G0U 0,001 h Estenedora granulat 43,12000 0,04312 
 C170U035 0,001 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 0,06470 
 Suma la partida ................................................................  0,44829 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01793 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00378 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
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 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0121000 0,005 h Oficial 1a 21,92000 0,10960 
 A0140000 0,011 h Manobre 18,64000 0,20504 
 B03H0012 0,020 t Graveta de pedrera  tipus A 16/8 o AE 16/8 en tractaments superf 12,03000 0,24060 
 B03H0030 0,011 t Graveta de pedrera  tipus A 6/3 o A 5/2 tractaments superficials 12,52000 0,13772 
 B055U037 2,700 kg Emulsió bitum. catiònica al 69% de betum, tipus C69BP3 TRG 0,41000 1,10700 
 C1702DU0 0,003 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 0,09042 
 C1709G0U 0,003 h Estenedora granulat 43,12000 0,12936 
 C170E00U 0,001 h Escombradora autopropulsada 40,50000 0,04050 
 C170U035 0,003 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 0,19410 
 C170U051 0,003 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 0,20538 
 Suma la partida .................................................................  2,52938 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10118 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00056 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0121000 0,006 h Oficial 1a 21,92000 0,13152 
 A0150000 0,006 h Manobre especialista 19,30000 0,11580 
 C15018U1 0,002 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,07780 
 C200U001 0,006 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 0,01602 
 Suma la partida .................................................................  0,36436 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01457 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00107 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0150000 0,014 h Manobre especialista 19,30000 0,27020 
 C131U000 0,014 h Pala carregadora de 110 hp 52,37000 0,73318 
 C15019U0 0,027 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,31544 
 Suma la partida .................................................................  2,38848 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0160000 0,012 h Peó 19,10000 0,22920 
 C131U025 0,012 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 0,55200 
 C15019U0 0,025 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,21800 
 CR22U001 0,012 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 0,62352 
 Suma la partida .................................................................  2,69238 
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 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,045 h Cap colla 23,22000 1,04490 
 A0150000 0,052 h Manobre especialista 19,30000 1,00360 
 C110U025 0,070 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 4,84890 
 C131U028 0,080 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 4,57920 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 Suma la partida ................................................................  16,54348 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,21 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 

 A0140000 0,130 h Manobre 18,64000 2,42320 
 A0150000 0,220 h Manobre especialista 19,30000 4,24600 
 C133A0K0 0,220 h Picó vibrant,plac.60cm 8,61000 1,89420 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,70000 0,10050 
 Suma la partida ................................................................  8,66390 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS 
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 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0150000 0,067 h Manobre especialista 19,30000 1,29310 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 B031U100 1,200 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 27,99600 
 C131U020 0,033 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 1,33254 
 C133U080 0,067 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 0,45560 
 C1502U10 0,013 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,49335 
 Suma la partida .................................................................  32,04683 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,33 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0112000 0,002 h Cap colla 23,22000 0,04644 
 A0150000 0,024 h Manobre especialista 19,30000 0,46320 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U015 0,005 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 0,31650 
 C131U028 0,012 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 0,68688 
 C133U070 0,024 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 0,23136 
 C1502U10 0,002 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,07590 
 Suma la partida .................................................................  1,90178 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GG21RP1G m Tub rígid PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 
 Tub rígid de PVC,  de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
 resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,  de 2,2 mm de gruix, amb 
 unió encolada i com a canalització soterrada 

 A012H000 0,058 h Oficial 1a electricista 21,92000 1,27136 
 A013H000 0,050 h Ajudant electricista 19,47000 0,97350 
 BG21RP10 1,000 m Tub rígid x  1,02 5,70000 5,81400 
 PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,20000 0,03300 
 Suma la partida .................................................................  8,09186 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,32367 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00447 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,42 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, 
 vibrat i curat 

 A0112000 0,042 h Cap colla 23,22000 0,97524 
 A0121000 0,250 h Oficial 1a 21,92000 5,48000 
 A0150000 0,250 h Manobre especialista 19,30000 4,82500 
 B060U330 1,050 m3 Formigó HM-25, c.plàstica i granulat 20 mm 64,29000 67,50450 
 Suma la partida ................................................................  78,78474 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 3,15139 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00387 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,94 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 19,47000 0,19470 
 BDGZU010 1,000 m Cinta continua plàstic color 30 cm 0,11000 0,11000 
 A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20000 0,00200 
 Suma la partida ................................................................  0,30670 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 

 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 19,47000 0,19470 
 TEBDGZU0 1,000 m Placa de polietilè color 30 cm 0,16000 0,16000 
 A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20000 0,00200 
 Suma la partida ................................................................  0,35670 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01427 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00097 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 
 Conversió aeri subterrani BT 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  449,67 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA32 u Informe inspecció en el subsol 
 Informe inspecció en el subsol 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,29 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 
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 TEFG39E0 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x150 Al 

 A012H000 0,115 h Oficial 1a electricista 21,92000 2,52080 
 A013H000 0,115 h Ajudant electricista 19,47000 2,23905 
 BG39E1E0 1,000 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ1, 1x150mm2 2,26000 2,26000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,80000 0,07200 
 Suma la partida .................................................................  7,09185 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,28367 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00448 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 TEFG39E1 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x240 Al 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), 
 unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat superficialment 

 A012H000 0,115 h Oficial 1a electricista 21,92000 2,52080 
 A013H000 0,115 h Ajudant electricista 19,47000 2,23905 
 BG39E1G0 1,000 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ1, 1x240mm2 3,49000 3,49000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 4,80000 0,07200 
 Suma la partida .................................................................  8,32185 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,33287 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00472 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,65 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

 TEFG39D4 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ, 3x150/80mm2,col.aeri 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapo- 
 lar, de secció 3 x 150 / 80 mm2, col·locat aeri 

 A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 21,92000 3,28800 
 A013H000 0,150 h Ajudant electricista 19,47000 2,92050 
 BF39D4E0 1,000 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 3x150/80mm2 7,63000 7,63000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,20000 0,09300 
 Suma la partida .................................................................  13,93150 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,55726 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00124 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,49 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 
 Armari distribució intemperie 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  457,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA42 u Suport de formigó HV 630 DAN R 
 Suport de formigó HV 630 DAN R 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  357,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
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 APARTAT 01.05.03  TREBALLS COMPANYIA 
 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,44 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 
 Amarre a qualsevol suport 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

 ENDESA09 u Desmuntatge trenat sobre suports 
 Desmuntatge trenat sobre suports 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,96 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS 

 ENDESA10 u Desplaçament cable trenat BT 
 Desplaçament cable trenat BT 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,22 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 

 ENDESA11 u Estesa trenat sobre suport 
 Estesa trenat sobre suport 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,87 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA12 u Canvi trafo CTI 
 Canvi trafo CTI 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,79 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 

 ENDESA13 u Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 
 Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 

 ENDESA14 u Pont BT CT trafos fins 400kVA 
 Pont BT CT trafos fins 400kVA 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,31 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS 
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 ENDESA15 u Polim amarre <180 
 Polim amarre <180 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,76 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 

 ENDESA16 u Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 
 Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 
 Fusible entroncament BT 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,93 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

 ENDESA18 u Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 
 Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,50 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 
 Connexió a cable amb terminal 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA22 u Cata localització serveis 
 Cata localització serveis 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA25 m Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (prof.<1m) 
 Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (profunditat<1m) 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,46 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 
 Conversió aeri subterrani BT 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  449,67 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA33 u Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 
 Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,83 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
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 ENDESA34 u Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 
 Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,66 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

 ENDESA35 u Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 
 Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,13 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 

 ENDESA36 u Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 
 Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,89 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

 ENDESA37 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

 ENDESA38 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 

 ENDESA39 m Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 
 Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,66 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 
 Armari distribució intemperie 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  457,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA41 u Trafo 100 kVA/25 B2 
 Trafo 100 kVA/25 B2 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.699,45 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 ENDESA43 u Candau 25x5 armari i instal. 
 Candau 25x5 armari i instal. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,43 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
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 ENDESA45 u Taxes/Imp. a organismes oficials 
 Taxes/Imp. a organismes oficials 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,44 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 ENDESA46 u Projecte, DO i seguretat 
 Projecte, DO i seguretat 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,87 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA47 u Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 
 Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  322,95 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS 

 ENDESA48 u Addicionals tala i poda 
 Addicionals tala i poda 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  435,02 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS 
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 CAPITOL 02  XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
 SUBCAPITOL 02.01  TREBALLS PREVIS 
 G21R0002 u Tala d'arbre amb extracció de soca i arrels 
 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la 
 cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'aboca- 
 dor o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, se- 
 gons plec de condicions 

 A0112000 0,080 h Cap colla 23,22000 1,85760 
 A0121000 0,400 h Oficial 1a 21,92000 8,76800 
 A0140000 0,800 h Manobre 18,64000 14,91200 
 B0111000 0,225 m3 Aigua 1,63000 0,36675 
 B037200U 4,500 m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,03000 67,63500 
 C131U025 0,400 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 18,40000 
 C133U005 0,400 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,83000 18,73200 
 C15019U0 0,400 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 19,48800 
 C1503U20 0,400 h Camió grua de 10 t 45,94000 18,37600 
 C200U001 0,400 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 1,06800 
 Suma la partida ................................................................  169,60335 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,78413 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00252 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,39 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0121000 0,006 h Oficial 1a 21,92000 0,13152 
 A0150000 0,006 h Manobre especialista 19,30000 0,11580 
 C15018U1 0,002 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,07780 
 C200U001 0,006 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 0,01602 
 Suma la partida ................................................................  0,36436 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01457 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00107 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 02.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0121000 0,083 h Oficial 1a 21,92000 1,81936 
 C110U075 0,083 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 1,36037 
 Suma la partida .................................................................  3,57447 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,14298 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00255 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,010 h Cap colla 23,22000 0,23220 
 A0150000 0,048 h Manobre especialista 19,30000 0,92640 
 C110U015 0,048 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 2,58192 
 C131U001 0,005 h Pala carregadora de 170 hp 65,17000 0,32585 
 C15018U1 0,010 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,38900 
 Suma la partida .................................................................  4,45537 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,17821 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00358 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0150000 0,014 h Manobre especialista 19,30000 0,27020 
 C131U000 0,014 h Pala carregadora de 110 hp 52,37000 0,73318 
 C15019U0 0,027 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,31544 
 Suma la partida .................................................................  2,38848 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0160000 0,012 h Peó 19,10000 0,22920 
 C131U025 0,012 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 0,55200 
 C15019U0 0,025 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,21800 
 CR22U001 0,012 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 0,62352 
 Suma la partida ................................................................  2,69238 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 

 G221U115 m3 Excavació  50%  amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, 
 amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca- 
 ment i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0150000 0,008 h Manobre especialista 19,30000 0,15440 
 C110U025 0,008 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 0,55416 
 C131U017 0,008 h Excavadora-carregadora de 385 hp 144,40000 1,15520 
 C131U063 0,004 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 156,10000 0,62440 
 C1501U03 0,025 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 80,08000 2,00200 
 Suma la partida ................................................................  4,55982 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,18239 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00221 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,74 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,045 h Cap colla 23,22000 1,04490 
 A0150000 0,052 h Manobre especialista 19,30000 1,00360 
 C110U025 0,070 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 4,84890 
 C131U028 0,080 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 4,57920 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 Suma la partida ................................................................  16,54348 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,21 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
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 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,045 h Cap colla 23,22000 1,04490 
 A0150000 0,052 h Manobre especialista 19,30000 1,00360 
 TEC110U0 0,090 h Giratòria de cadenes, martell 1500 kg 75,94000 6,83460 
 TEC131U0 0,110 h Giratòria de cadenes 68,25000 7,50750 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 Suma la partida .................................................................  21,45748 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,85830 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00422 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,32 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 

 A0140000 0,130 h Manobre 18,64000 2,42320 
 A0150000 0,220 h Manobre especialista 19,30000 4,24600 
 C133A0K0 0,220 h Picó vibrant,plac.60cm 8,61000 1,89420 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,70000 0,10050 
 Suma la partida .................................................................  8,66390 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS 

 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u  sòl pròpia obra 
 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, mat- 
 xuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
 Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0150000 0,006 h Manobre especialista 19,30000 0,11580 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U060 0,006 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 0,41676 
 C133U002 0,003 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 0,17364 
 C133U040 0,006 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 0,40746 
 C1502U10 0,003 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,11385 
 Suma la partida .................................................................  1,33223 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,05329 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00448 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,39 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
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 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0150000 0,067 h Manobre especialista 19,30000 1,29310 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 B031U100 1,200 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 27,99600 
 C131U020 0,033 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 1,33254 
 C133U080 0,067 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 0,45560 
 C1502U10 0,013 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,49335 
 Suma la partida ................................................................  32,04683 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,33 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0112000 0,002 h Cap colla 23,22000 0,04644 
 A0150000 0,024 h Manobre especialista 19,30000 0,46320 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U015 0,005 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 0,31650 
 C131U028 0,012 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 0,68688 
 C133U070 0,024 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 0,23136 
 C1502U10 0,002 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,07590 
 Suma la partida ................................................................  1,90178 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, 
 vibrat i curat 

 A0112000 0,042 h Cap colla 23,22000 0,97524 
 A0121000 0,250 h Oficial 1a 21,92000 5,48000 
 A0150000 0,250 h Manobre especialista 19,30000 4,82500 
 B060U330 1,050 m3 Formigó HM-25, c.plàstica i granulat 20 mm 64,29000 67,50450 
 Suma la partida ................................................................  78,78474 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 3,15139 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00387 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,94 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 TEG4B0U0 m2 Malla el.b/corr. 15x15 D8 
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 
 15x15 D:8 - 8 B 500 T 6x2,2 UNE 36 062:1996 per a l'armadura de daus d'ancoratge 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0121000 0,005 h Oficial 1a 21,92000 0,10960 
 A013U001 0,005 h Ajudant 19,47000 0,09735 
 B0A142U0 0,140 kg Filferro recuit,d=1,6 mm 1,19000 0,16660 
 B0B2U002 5,600 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 3,24800 
 C1503U10 0,001 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,03956 
 C200U002 0,001 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 0,00214 
 C200U003 0,001 h Cisalla elèctrica 2,29000 0,00229 
 Suma la partida .................................................................  3,68876 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,14755 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00369 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 TEG22410 m2 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 
 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 

 A0140000 0,022 h Manobre 18,64000 0,41008 
 C13124C7 0,011 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t,+pinça manip.pedra 159,56000 1,75516 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40000 0,00600 
 Suma la partida .................................................................  2,17124 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,08685 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00191 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,26 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 

 A0150000 1,500 h Manobre especialista 19,30000 28,95000 
 CF211210 1,500 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 332,59000 498,88500 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,00000 0,43500 
 Suma la partida .................................................................  528,27000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 21,13080 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00080 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  549,40 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 02.03  PAVIMENTACIÓ 
 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 
 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,004 h Cap colla 23,22000 0,09288 
 A0150000 0,007 h Manobre especialista 19,30000 0,13510 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 B037200U 1,200 m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,03000 18,03600 
 C133U002 0,007 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 0,40516 
 C133U030 0,007 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 0,42819 
 C1502U20 0,004 h Camió cisterna de 10000 l 43,62000 0,17448 
 Suma la partida ................................................................  19,35331 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,77413 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00256 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,13 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 

 GD57U010 m Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 
 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
 mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex- 
 cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

 A0112000 0,010 h Cap colla 23,22000 0,23220 
 A0121000 0,067 h Oficial 1a 21,92000 1,46864 
 A013U001 0,067 h Ajudant 19,47000 1,30449 
 A0150000 0,033 h Manobre especialista 19,30000 0,63690 
 B060U310 0,200 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 12,20800 
 B0A142U0 0,022 kg Filferro recuit,d=1,6 mm 1,19000 0,02618 
 B0A3UC10 0,050 kg Clau acer 1,29000 0,06450 
 B0D21030 0,667 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 0,27347 
 B0D7UC02 0,200 m2 Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos 1,29000 0,25800 
 B0DZA000 0,020 l Desencofrant 2,75000 0,05500 
 C110U015 0,007 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 0,37653 
 C131U025 0,027 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 1,24200 
 C133U001 0,008 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 0,43128 
 C15018U1 0,017 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,66130 
 Suma la partida ................................................................  19,23849 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,76954 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00197 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb UN CÈNTIMS 
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 TEGD57U5 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplada mín, revest. mín.15cm 
 Cuneta triangular d'1,00 m a 2,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó 
 de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classifi- 
 cat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

 A0112000 0,009 h Cap colla 23,22000 0,20898 
 A0121000 0,061 h Oficial 1a 21,92000 1,33712 
 A013U001 0,061 h Ajudant 19,47000 1,18767 
 A0150000 0,030 h Manobre especialista 19,30000 0,57900 
 B060U310 0,153 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 9,33912 
 B0A142U0 0,022 kg Filferro recuit,d=1,6 mm 1,19000 0,02618 
 B0A3UC10 0,050 kg Clau acer 1,29000 0,06450 
 B0D21030 0,667 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 0,27347 
 B0D7UC02 0,150 m2 Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos 1,29000 0,19350 
 B0DZA000 0,020 l Desencofrant 2,75000 0,05500 
 C110U015 0,006 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 0,32274 
 C131U025 0,024 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 1,10400 
 C133U001 0,008 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 0,43128 
 C15018U1 0,015 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,58350 
 Suma la partida .................................................................  15,70606 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,62824 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00430 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,33 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 

 TEGD5700 u Peça transició entre cuneta TTR-10 i obra drenatge transversal 
 Peça de transició entre cuneta transitable tipus TTR-10 i connexió a tub de drenatge transversal, 
 amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
 compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador 
 dels materials resultants 

 A0112000 0,100 h Cap colla 23,22000 2,32200 
 A0121000 0,670 h Oficial 1a 21,92000 14,68640 
 A013U001 0,670 h Ajudant 19,47000 13,04490 
 A0150000 0,330 h Manobre especialista 19,30000 6,36900 
 B060U310 0,350 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 21,36400 
 B0A142U0 0,044 kg Filferro recuit,d=1,6 mm 1,19000 0,05236 
 B0A3UC10 0,070 kg Clau acer 1,29000 0,09030 
 B0D21030 1,267 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 0,51947 
 B0D7UC02 0,200 m2 Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos 1,29000 0,25800 
 B0DZA000 0,020 l Desencofrant 2,75000 0,05500 
 C110U015 0,010 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 0,53790 
 C131U025 0,010 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 0,46000 
 C133U001 0,010 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 0,53910 
 C15018U1 0,020 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 0,77800 
 Suma la partida .................................................................  61,07643 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,44306 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00051 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,52 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 

 A0112000 0,001 h Cap colla 23,22000 0,02322 
 A0121000 0,001 h Oficial 1a 21,92000 0,02192 
 A0140000 0,001 h Manobre 18,64000 0,01864 
 B03H0010 0,023 t Graveta de pedrera  tipus A 20/10 tractaments superficials de pa 12,03000 0,27669 
 C1709G0U 0,001 h Estenedora granulat 43,12000 0,04312 
 C170U035 0,001 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 0,06470 
 Suma la partida .................................................................  0,44829 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01793 
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 Arrodoniment ....................................................................  0,00378 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0121000 0,005 h Oficial 1a 21,92000 0,10960 
 A0140000 0,011 h Manobre 18,64000 0,20504 
 B03H0012 0,020 t Graveta de pedrera  tipus A 16/8 o AE 16/8 en tractaments superf 12,03000 0,24060 
 B03H0030 0,011 t Graveta de pedrera  tipus A 6/3 o A 5/2 tractaments superficials 12,52000 0,13772 
 B055U037 2,700 kg Emulsió bitum. catiònica al 69% de betum, tipus C69BP3 TRG 0,41000 1,10700 
 C1702DU0 0,003 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 0,09042 
 C1709G0U 0,003 h Estenedora granulat 43,12000 0,12936 
 C170E00U 0,001 h Escombradora autopropulsada 40,50000 0,04050 
 C170U035 0,003 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 0,19410 
 C170U051 0,003 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 0,20538 
 Suma la partida ................................................................  2,52938 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10118 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00056 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 02.04  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

 A0112000 0,040 h Cap colla 23,22000 0,92880 
 A0121000 0,080 h Oficial 1a 21,92000 1,75360 
 A013U001 0,080 h Ajudant 19,47000 1,55760 
 A0140000 0,080 h Manobre 18,64000 1,49120 
 B060U310 1,050 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 64,09200 
 C1700006 0,096 h Vibrador intern de formigó 1,90000 0,18240 
 C1701U10 0,024 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 2,39112 
 CZ12U00A 0,048 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 0,82992 
 Suma la partida .................................................................  73,22664 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,92907 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00429 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 

 A0112000 0,006 h Cap colla 23,22000 0,13932 
 A0121000 0,032 h Oficial 1a 21,92000 0,70144 
 A013U001 0,063 h Ajudant 19,47000 1,22661 
 B0111000 0,002 m3 Aigua 1,63000 0,00326 
 TEBFB364 1,000 m Tub PE 80,DN=32mm,sèrie SDR 9,soldat x  1,02 0,92900 0,94758 
 C1502U10 0,008 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,30360 
 C1503U10 0,008 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,31648 
 C200U101 0,008 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,02736 
 CZ1UU005 0,016 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,06128 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,10000 0,03150 
 Suma la partida .................................................................  3,75843 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,15034 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00123 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
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 GFB1U511 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 6 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0121000 0,014 h Oficial 1a 21,92000 0,30688 
 A013U001 0,029 h Ajudant 19,47000 0,56463 
 B0111000 0,011 m3 Aigua 1,63000 0,01793 
 BFB1U511 1,030 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 6, termosoldat 3,49000 3,59470 
 C1502U10 0,005 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,18975 
 C1503U10 0,006 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,23736 
 C200U101 0,005 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,01710 
 CZ1UU005 0,006 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,02298 
 Suma la partida ................................................................  5,02099 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,20084 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00183 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 

 GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

 A0112000 0,006 h Cap colla 23,22000 0,13932 
 A0121000 0,032 h Oficial 1a 21,92000 0,70144 
 A013U001 0,063 h Ajudant 19,47000 1,22661 
 B0111000 0,011 m3 Aigua 1,63000 0,01793 
 BFB1R611 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 10, termosoldat 4,32000 4,40640 
 C1502U10 0,016 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,60720 
 C1503U10 0,016 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,63296 
 C200U101 0,016 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,05472 
 CZ1UU005 0,032 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,12256 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 4,40000 0,22000 
 %FAUXF 1,000 % P.P. peces per a tubs 8,10000 0,08100 
 Suma la partida ................................................................  8,21014 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,32841 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00145 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,54 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

 A0112000 0,009 h Cap colla 23,22000 0,20898 
 A0121000 0,045 h Oficial 1a 21,92000 0,98640 
 A013U001 0,091 h Ajudant 19,47000 1,77177 
 B0111000 0,011 m3 Aigua 1,63000 0,01793 
 BFB1R711 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 16, termosoldat 6,28000 6,40560 
 C1502U10 0,023 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,87285 
 C1503U10 0,023 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,90988 
 C200U101 0,023 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,07866 
 CZ1UU005 0,045 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,17235 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 6,40000 0,32000 
 %FAUXF 1,000 % P.P. peces per a tubs 11,70000 0,11700 
 Suma la partida .................................................................  11,86142 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,47446 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00412 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

 TEGFB102 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 20 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 20 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 

 A0112000 0,011 h Cap colla 23,22000 0,25542 
 A0121000 0,053 h Oficial 1a 21,92000 1,16176 
 A013U001 0,110 h Ajudant 19,47000 2,14170 
 B0111000 0,011 m3 Aigua 1,63000 0,01793 
 TEBFB102 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 20, termosoldat 6,90000 7,03800 
 C1502U10 0,030 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 1,13850 
 C1503U10 0,030 h Camió grua de 5 t 39,56000 1,18680 
 C200U101 0,030 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,10260 
 CZ1UU005 0,053 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,20299 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,60000 0,05400 
 Suma la partida .................................................................  13,29970 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,53199 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00169 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,83 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
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 GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat 

 A0121000 0,053 h Oficial 1a 21,92000 1,16176 
 A013U001 0,105 h Ajudant 19,47000 2,04435 
 B0111000 0,018 m3 Aigua 1,63000 0,02934 
 BFB1R716 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 16, termosoldat 14,68000 14,97360 
 C1502U10 0,026 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,98670 
 C1503U10 0,026 h Camió grua de 5 t 39,56000 1,02856 
 C200U101 0,026 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,08892 
 CZ1UU005 0,053 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,20299 
 BFB1%F0500 5,000 % Medios auxiliares 15,00000 0,75000 
 %FAUXF 1,000 % P.P. peces per a tubs 21,30000 0,21300 
 Suma la partida ................................................................  21,47922 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,85917 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00161 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 

 A0112000 0,015 h Cap colla 23,22000 0,34830 
 A0121000 0,065 h Oficial 1a 21,92000 1,42480 
 A013U001 0,145 h Ajudant 19,47000 2,82315 
 B0111000 0,013 m3 Aigua 1,63000 0,02119 
 TEBFB104 1,020 m Tub PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 25, termosoldat 11,98000 12,21960 
 C1502U10 0,035 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 1,32825 
 C1503U10 0,035 h Camió grua de 5 t 39,56000 1,38460 
 C200U101 0,035 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,11970 
 CZ1UU005 0,070 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,26810 
 Suma la partida ................................................................  19,93769 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,79751 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00480 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,74 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 TEGF21D2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'' 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'', inclòs part proporcional d'accessoris i peces 
 especials, col·locat superficialment i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra 
 s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 

 A0112000 0,212 h Cap colla 23,22000 4,92264 
 A0121000 1,060 h Oficial 1a 21,92000 23,23520 
 A013U001 1,060 h Ajudant 19,47000 20,63820 
 B0A71NU0 0,220 u Abraçadora metàl.,d/int.=110mm 2,44000 0,53680 
 TEBF21D2 1,020 m Tub acer galv.s/sold.4´´,DIN 2440 27,27000 27,81540 
 TEBFW21D 0,220 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.4´´,p/embridar 130,07000 28,61540 
 TEBFY21D 0,500 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.4´´,embridat 5,13000 2,56500 
 Suma la partida .................................................................  108,32864 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 4,33315 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00179 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,66 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada 
 en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en 
 aquest mur. 

 A012D000 0,450 h Oficial 1a pintor 21,92000 9,86400 
 A013D000 0,055 h Ajudant pintor 19,47000 1,07085 
 B89ZB000 0,061 kg Esmalt sint. 10,50000 0,64050 
 TEB8ZAF0 0,077 kg Imprimació fosfatant 8,80000 0,67760 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,90000 0,16350 
 Suma la partida .................................................................  12,41645 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,49666 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00311 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 GS5BR110 u Vàlvula comporta amb brides, DN 50, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equi- 
 valent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per la- 
 minació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb 
 EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus acce- 
 soris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 BN12R110 1,000 u Vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalen 74,43000 74,43000 
 BNWMU050 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 6,68000 6,68000 
 Suma la partida .................................................................  101,80500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 4,07220 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00280 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,88 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equi- 
 valent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per la- 
 minació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb 
 EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus acce- 
 soris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,92000 21,92000 
 A013U001 1,000 h Ajudant 19,47000 19,47000 
 BN12R140 1,000 u Vàlvula comporta dn 80  amb brides tipus Belgicast BV.05.47 121,32000 121,32000 
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 BNWMU080 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 10,70000 10,70000 
 Suma la partida ................................................................  173,41000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,93640 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00360 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,35 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 

 TEGS5BR1 u Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equi- 
 valent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mí- 
 nim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades 
 per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida 
 amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus 
 accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 TEBN12R1 1,000 u Vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalen 105,98000 105,98000 
 BNWMU050 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 6,68000 6,68000 
 Suma la partida ................................................................  133,35500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 5,33420 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00080 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,69 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

 TEGS1V02 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 1,000 h Ajudant muntador 19,47000 19,47000 
 TEBX1V03 1,000 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.217,71000 2.217,71000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida ................................................................  2.259,72100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 90,38884 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00016 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.350,11 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
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 TEGJMVR1 u Vàlvula volumètrica amb brides 2" 
 Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad srie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobri- 
 ment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmi- 
 sió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN50, amb vàlvula de 3 vies i 
 emisor de polsos, inclou juntes i cargolsè 

 A0121000 1,000 h Oficial 1a 21,92000 21,92000 
 A013U001 1,000 h Ajudant 19,47000 19,47000 
 BJMVR130 1,000 u Valvula volumètrica amb brides DN 50. 366,92700 366,92700 
 BNZ10312 1,000 u Conjunt de portabrides PEAD,DN60, PN16 27,37000 27,37000 
 Suma la partida .................................................................  435,68700 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 17,42748 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00448 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  453,11 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 

 A0121000 1,500 h Oficial 1a 21,92000 32,88000 
 A0150000 1,500 h Manobre especialista 19,30000 28,95000 
 BN820080 1,000 u Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10 atm, 411,08000 411,08000 
 C1503U10 0,500 h Camió grua de 5 t 39,56000 19,78000 
 Suma la partida .................................................................  492,69000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 19,70760 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00240 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  512,40 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DOTZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 
 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extrui- 
 des i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 to- 
 talment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i 
 carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 
 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament ins- 
 tal·lat i provat. 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 BJM3R010 1,000 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 50mm 530,91000 530,91000 
 BJWMS080 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 13,22000 13,22000 
 BN12R310 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 175,78000 175,78000 
 BNZ1T050 1,000 u Carret elevador DN 50, PN 16 45,43000 45,43000 
 Suma la partida .................................................................  798,45200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 31,93808 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  830,39 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 
 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extrui- 
 des i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 to- 
 talment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i 
 carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 
 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament ins- 
 tal·lat i provat. 
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 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 TEBS5BR1 1,000 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 25mm, PN25 346,62000 346,62000 
 TEBJWMS0 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 16,52000 16,52000 
 TEBN12R3 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 219,00000 219,00000 
 TEBNZ1T0 1,000 u Carret elevador DN 25, PN 25 56,78000 56,78000 
 Suma la partida ................................................................  672,03200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 26,88128 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00328 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 TEGS1BR2 u Ventosa amb brides DN 25; PN 1,6 Mpa, munt.s./carret elev. 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A013U001 0,800 h Ajudant 19,47000 15,57600 
 TEBS5BR2 1,000 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 25mm, PN16 321,53000 321,53000 
 TEBJWMS0 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 16,52000 16,52000 
 TEBN12R3 1,000 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 219,00000 219,00000 
 TEBNZ1T1 1,000 u Carret elevador DN 25, PN 16 53,73000 53,73000 
 Suma la partida ................................................................  643,89200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 25,75568 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00232 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  669,65 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
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 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb basti- 
 ment, tapa de fosa dúctil i graons 

 A0112000 0,522 h Cap colla 23,22000 12,12084 
 A0121000 4,100 h Oficial 1a 21,92000 89,87200 
 A0150000 4,100 h Manobre especialista 19,30000 79,13000 
 B060U430 0,240 m3 Formigó HA-25, c.plàstica i granulat 20 mm 65,25000 15,66000 
 B071UC01 0,050 m3 Morter M-80 77,80000 3,89000 
 B0B3U001 7,950 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de d 0,87000 6,91650 
 TEBDD1R1 1,000 u Anell prefabricat de Ø= 100 cm i 100 cm d'alçària 86,84000 86,84000 
 TEBDD1R0 1,000 u Con prefabricat de reducció de Ø=100 a 70 cm i 80 cm d'alçària 103,67000 103,67000 
 C1503U10 0,683 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,01948 
 C1700006 1,667 h Vibrador intern de formigó 1,90000 3,16730 
 CZ12U00A 0,833 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 14,40257 
 B071U005 0,023 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 1,88531 
 BDDZU010 4,000 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm 6,75000 27,00000 
 TEBDDZU0 1,000 u Bastiment 85x85x10 cm, tapa 70 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 227,54000 227,54000 
 Suma la partida .................................................................  699,11400 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 27,96456 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00144 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,08 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
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 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 

 A0112000 1,095 h Cap colla 23,22000 25,42590 
 A0121000 2,109 h Oficial 1a 21,92000 46,22928 
 A013U001 2,109 h Ajudant 19,47000 41,06223 
 A0140000 2,109 h Manobre 18,64000 39,31176 
 A0150000 2,109 h Manobre especialista 19,30000 40,70370 
 B0330020 0,300 t Grava p/drens 18,60000 5,58000 
 B7B1U006 1,400 m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 350 g/m2 3,26000 4,56400 
 B065970B 0,216 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 14,58216 
 C110U010 0,211 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 10,13433 
 C131U020 0,430 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 17,36340 
 C15019U0 0,500 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 24,36000 
 C1503U10 0,701 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,73156 
 C1700006 1,055 h Vibrador intern de formigó 1,90000 2,00450 
 CZ12U00A 0,525 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 9,07725 
 B071U005 0,050 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 4,09850 
 B0B2U002 5,600 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 3,24800 
 TEBDP001 1,000 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,00x1,00m, tapa metàl.lica 321,66000 321,66000 
 Suma la partida ................................................................  637,13657 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 25,48546 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00203 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  662,62 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
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 Pàgina 50 
 

 TEGDP003 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 

 A0112000 2,109 h Cap colla 23,22000 48,97098 
 A0121000 3,510 h Oficial 1a 21,92000 76,93920 
 A013U001 3,510 h Ajudant 19,47000 68,33970 
 A0140000 3,510 h Manobre 18,64000 65,42640 
 A0150000 3,510 h Manobre especialista 19,30000 67,74300 
 B0330020 0,375 t Grava p/drens 18,60000 6,97500 
 B7B1U006 2,040 m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 350 g/m2 3,26000 6,65040 
 B065970B 0,325 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 21,94075 
 C110U010 0,285 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 13,68855 
 C131U020 0,450 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 18,17100 
 C15019U0 0,550 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 26,79600 
 C1503U10 0,701 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,73156 
 C1700006 1,055 h Vibrador intern de formigó 1,90000 2,00450 
 CZ12U00A 0,525 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 9,07725 
 B071U005 0,050 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 4,09850 
 B0B2U002 9,100 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 5,27800 
 TEBDP002 1,000 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,50x1,00m, tapa metàl.lica 480,21000 480,21000 
 Suma la partida .................................................................  950,04079 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 38,00163 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00242 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  988,04 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS 
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 TEGDP004 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,50x1,50m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,50 m interiors i 1,50 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques, peces  auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, trans- 
 port de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 

 A0112000 2,463 h Cap colla 23,22000 57,19086 
 A0121000 4,745 h Oficial 1a 21,92000 104,01040 
 A013U001 4,745 h Ajudant 19,47000 92,38515 
 A0140000 4,745 h Manobre 18,64000 88,44680 
 A0150000 4,745 h Manobre especialista 19,30000 91,57850 
 B065970B 0,434 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 29,29934 
 C110U010 0,311 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 14,93733 
 C131U020 0,480 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 19,38240 
 C15019U0 0,600 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 29,23200 
 C1503U10 0,701 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,73156 
 C1700006 1,055 h Vibrador intern de formigó 1,90000 2,00450 
 CZ12U00A 0,525 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 9,07725 
 B071U005 0,050 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 4,09850 
 B0B2U002 12,600 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 7,30800 
 TEBDP004 1,000 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,50x1,50m, tapa metàl·lica 639,88000 639,88000 
 Suma la partida ................................................................  1.216,56259 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 48,66250 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00491 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.265,23 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
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 TEGDP005 u Pericó prefabricat de formigó 3,00x1,50x1,00m tapa acabat gespa 
 Pericó prefabricat de formgió d'3,00 x 1,50 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques amb acabat tipus gespa, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i se- 
 gellats posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment 
 acabada segons plànols. En cas que quedi a la vista alguna paret, aquesta es revestirà amb pe- 
 dra d'Escornalbou per tal que s'integri en l'entorn. 

 A0112000 1,640 h Cap colla 23,22000 38,08080 
 A0121000 3,160 h Oficial 1a 21,92000 69,26720 
 A013U001 3,160 h Ajudant 19,47000 61,52520 
 A0140000 3,160 h Manobre 18,64000 58,90240 
 A0150000 3,160 h Manobre especialista 19,30000 60,98800 
 B065970B 0,900 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 60,75900 
 C110U010 0,211 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 10,13433 
 C131U020 0,430 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 17,36340 
 C15019U0 0,500 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 24,36000 
 C1503U10 0,701 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,73156 
 C1700006 1,055 h Vibrador intern de formigó 1,90000 2,00450 
 CZ12U00A 0,525 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 9,07725 
 B071U005 0,100 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 8,19700 
 B0B2U002 16,800 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 9,74400 
 D0705A21 0,050 m3 Morter calç i sorra 143,84650 7,19233 
 TED61177 2,000 m2 Pedra vermellosa d'Escornalbou 51,26000 102,52000 
 TEG9PG20 4,500 m2 Paviment gespa sintètica <=20mm, cinta adhesiva 40,48000 182,16761 
 ETBDP005 1,000 u Pericó prefabricat de formigó armat 3,00x1,50x1,00m, tapa metàl 655,00000 655,00000 
 Suma la partida .................................................................  1.405,01458 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 56,20058 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00484 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.461,22 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
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 TEGDK2U0 u Pou 80x80cm, amb tapa perforada per drenatge transversal 
 Pou de 80x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de 
 formigó armat i tapa perforada, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
 manteniment de l'abocador, peces auxiliars, rebliments i segellats posteriors, treballs d'entrega als 
 diferents punts d'entrada i sortida de les aigües, totalment acabada segons plànols 

 A0112000 1,000 h Cap colla 23,22000 23,22000 
 A0121000 3,000 h Oficial 1a 21,92000 65,76000 
 A013U001 3,000 h Ajudant 19,47000 58,41000 
 A0140000 3,000 h Manobre 18,64000 55,92000 
 B065970B 1,220 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 82,36220 
 B0D21030 10,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 4,10000 
 B0D8U001 4,500 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,82000 8,19000 
 B0DZA000 0,710 l Desencofrant 2,75000 1,95250 
 B0DZU005 4,000 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 5,72000 
 C110U010 0,200 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 9,60600 
 C131U020 0,400 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 16,15200 
 C15019U0 0,300 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 14,61600 
 C1503U10 0,450 h Camió grua de 5 t 39,56000 17,80200 
 C1700006 1,000 h Vibrador intern de formigó 1,90000 1,90000 
 CZ12U00A 0,500 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 8,64500 
 TEE9S114 1,000 m2 Entramat d'acer galvanitzat,30x30mm pas de malla 92,21000 92,21230 
 Suma la partida ................................................................  466,56800 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 18,66272 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00072 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  485,23 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 

 TEGDPAVV u Obra d'abocament fins a DN300mm 
 Obra d'abocament per a desgüassos simples tipus EMBHA30 de Tuberías y prefabricados Palau, 
 o similar, per a canonades de fins DN300mm segons plànols, inclòs moviment de terres, dau de 
 formigó i rejuntat de la connexió, totalment acabada. 

 A0112000 0,021 h Cap colla 23,22000 0,48762 
 A0150000 0,042 h Manobre especialista 19,30000 0,81060 
 C110U025 0,025 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 1,73175 
 C131U028 0,042 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 2,40408 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 B060U310 0,070 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 4,27280 
 C1700006 0,007 h Vibrador intern de formigó 1,90000 0,01330 
 C1701U10 0,024 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 2,39112 
 CZ12U00A 0,048 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 0,82992 
 TEBDPAVV 1,000 u Broc prefabricat de formigó fins a DN300mm 210,94000 210,94000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30000 0,01950 
 Suma la partida ................................................................  228,96757 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 9,15870 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00373 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,13 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 

 GS5TV100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 BNWMV100 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,78000 3,78000 
 BNZ1V100 1,000 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 113,48000 113,48000 
 Suma la partida ................................................................  137,95500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 5,51820 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00320 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,47 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 

 GS5TV101 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 65 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 

 A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,92000 10,96000 
 A013U001 0,500 h Ajudant 19,47000 9,73500 
 BNWMV101 1,000 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,70000 3,70000 
 BNZ116A0 1,000 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 107,81000 107,81000 
 Suma la partida .................................................................  132,20500 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 5,28820 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00320 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,49 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

 TEEJ63UC u Sistema de cloració 
 Subministrament i instal·lació de sistema de cloració amb medició per sonda amperomètrica pel 
 dipòsit. Format per: 
 - Bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic, 8 bar, 6 l/h.Format per: 
 * Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació proporcional en ppm, estadísti- 
 ques, password de protecció, control paro/marxa remot, control manual, entrada de senyals ana- 
 lògiques 0/4-20mA o inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de pulsos. 
 * Entrada de nivell (inclou sonda) 
 * Vàlvula de purga manual 
 * Connexions elèctriques protegides amb tapa 
 * Membrana PTFE, capçal estandard de PVDF 
 * Carcassa fabricada en PP reforçada en fibra de vidre, IP65 
 * Kit de instal·lació estandard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula d'injecció en PVDF, tub 
 d'aspiració PVC, tub d'impulsió PEAD 4 
 * Alimentació estandard 100-240Vac,50/60Hz 
 - Equip de mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per una lectura estable del clor 
 lliure i el control automàtic d ela bomba dosificadora mitjançant senyal 4-20 mA o frequència. In- 
 clou: 
 * Vàlvula d'ajust fi 
 * Detector de falta de fluxe en la presa de mostra 
 * Filtre de presa de mostra 80 micres 
 * Solucions de calibració 
 * Comunicacions MODBUS RTU 
 * Display 4 línies 20 caràcters 
 * Sortides 0/4...20mA de repetició de mesura 
 * Sortida de relé 250V 10A (alimentació directa a bomba dosificadora) 
 - Bomba de recirculació tipus HFm6B 2CV o similar 
 - Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic de 50L 
 - Quadre elèctric amb protecció pels equips, la bomba i programador horari 
 - Circuit de recirculació, format per canonada PEAD PE-100 DN80; d'aspiració des de la zona de 
 sortida d'aigua del dipòsit i canonada de retorn amb dos derivacions per tal d'assegurar la correc- 
 ta cloració d'aquest. Amb vàlvula de tall en entrada i sortida. 
  
 Inclou instal·lació de tot el conjunt per al correcte funcionament, proves i posada en marxa. 

 A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 21,92000 54,80000 
 A013M000 2,500 h Ajudant muntador 19,47000 48,67500 
 TEBJ63UC 1,000 u Conjunt sistema de cloració 2.188,59000 2.188,59000 
 TEBN3183 2,000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 42,83000 85,66000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 103,50000 1,55250 
 TEEFB1A4 40,000 m TUB PEAD, SDR17, DN 75 mm, superficial, soldat 22,24000 889,67600 
 Suma la partida .................................................................  3.268,95350 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 130,75814 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00164 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.399,71 
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 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
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 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic 
 Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, 
 incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completa- 
 ment instal·lat i provat 

 A0121000 3,400 h Oficial 1a 21,92000 74,52800 
 A0150000 1,700 h Manobre especialista 19,30000 32,81000 
 BJMCU000 1,000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor 511,18000 511,18000 
 hidrostàtic 
 Suma la partida .................................................................  618,51800 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 24,74072 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00128 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  643,26 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 

 TEABEUR0 u Abeurador de formigó amb arqueta previa d'omplerta amb v.boia 
 Subministrament i instal·lació d'abeurador de formigó prefabricat de dimensions 5.000 x 850 x 530 
 mm, amb arqueta previa d'omplerta amb vàlvula de boia per al control del nivell i tapa de formigó 
 per evitar l'accés dels animals i que la puguin trencar. Aquest abeurador està format per dos uni- 
 tats empalmades de manera que s'arriba a una capacitat de volum d'uns 1.300 litres. Un costat 
 quedarà a nivell del terra, i s'instal·larà una rampa antilliscant de manera que si algun animal petit 
 cau pugui pujar i sortir a nivell del terreny però que permeti el pas de l'aigua, i l'altre costat de l'a- 
 beurador quedarà alt, per a que animals de majors dimensions puguin accedir-hi. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  680,94 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 02.05  IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT CASTELL 
 TEG71001 m Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 
 Col·locació de platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines 
 impermeabilitzants 

 A0127000 0,040 h Oficial 1a col·locador 21,92000 0,87680 
 A0137000 0,040 h Ajudant col·locador 19,47000 0,77880 
 TEB7Z141 1,000 u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 0,44000 0,44000 
 Suma la partida .................................................................  2,09560 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,08382 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00058 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
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 G763R015 m2 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions r 
 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'alta 
 qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica i 
 pasos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer gal- 
 vanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, 
 junts de segellat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equi- 
 valent i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot segons 
 la normativa vigent 

 A0121000 0,067 h Oficial 1a 21,92000 1,46864 
 A013U001 0,033 h Ajudant 19,47000 0,64251 
 B762R031 1,100 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions vulcanitzades, 7,07000 7,77700 
 ancorat 
 Suma la partida ................................................................  9,88815 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,39553 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00368 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,28 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 03  ELEMENTS CONTRA INCENDIS 
 SUBCAPITOL 03.01  PUNT D'AIGUA PER INCENDIS FORESTALS 
 TEG45001 u Construcció "in-situ" de dipòsit de formigó armat circular,200m3 
 Conjunt de treballs necessaris per a la construcció "in-situ" d'un dipòsit de formigó armat circular, 
 d'una capacitat de 200 m3, descobert, d'unes dimensions de 4,32 metres de radi interior i 3,40 
 metres de làmina d'aigua, segons plànols adjunts, i pressupost facilitat per Tehorsa, empresa re- 
 gistrada en el Ministerio de Sanidad y Consumo segons el Reial Decret 140/2003. 
 Compren: 
 - Solera de formigó de neteja HM-10, amb un espessor de 5 cm, abocat directament de camió. 
 - Solera de formigó armada amb acabat fratasat, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Junta Servi-strip en unió solera paret, i posterior segellat de la mateixa. 
 - Paret de formigó armada, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Encofrat fenòlic a dues cares, per deixar el formigó vist. 
 - Doble rampa d'obra per permetre la sortida d'animals, adossada al lateral del dipòsit amb dos 
 pendents convergents inferiors a 30º i una amplada superior a 40 cm, de la llosa a la coronació 
 del mur i amb superfície rugosa. 
 Tot complint amb les indicacions del Departament General del Medi Natural i Biodiversitat. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.179,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN MIL CENT SETANTA-NOU EUROS 

 SUBCAPITOL 03.02  HIDRANT DE BOMBERS 
 TEFM21U0 u Hidrant dues sortides 70 mm racord Barcelona 
 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps 
 antirrobatori i vàlvula de quadradet, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre 

 A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 21,92000 
 A013M000 1,000 h Ajudant muntador 19,47000 19,47000 
 BM21U070 1,000 u Hidrant per soterrar,2 sort.70mm Barcelona 485,96000 485,96000 
 BMY2U070 1,000 u Part proporcional d'elements especials 25,06000 25,06000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,40000 0,62100 
 Suma la partida .................................................................  553,03100 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 22,12124 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00224 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,15 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 
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 TEGD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 
 Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 segons norma UNE 23.407 per a la instal·lació d'hi- 
 drant, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols. 

 A0112000 0,167 h Cap colla 23,22000 3,87774 
 A0121000 0,667 h Oficial 1a 21,92000 14,62064 
 A013U001 0,667 h Ajudant 19,47000 12,98649 
 A0140000 0,667 h Manobre 18,64000 12,43288 
 B060U110 0,265 m3 Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm 57,19000 15,15535 
 TEBD0001 1,000 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50, inclou marc i tapa 170,04000 170,04000 
 C110U010 0,067 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 3,21801 
 C131U020 0,133 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 5,37054 
 C15019U0 0,100 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 4,87200 
 C1503U10 0,333 h Camió grua de 5 t 39,56000 13,17348 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 43,90000 0,65850 
 Suma la partida ................................................................  256,40563 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 10,25623 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00186 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,66 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
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 CAPITOL 04  ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL 
 SUBCAPITOL 04.01  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0150000 0,014 h Manobre especialista 19,30000 0,27020 
 C131U000 0,014 h Pala carregadora de 110 hp 52,37000 0,73318 
 C15019U0 0,027 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,31544 
 Suma la partida .................................................................  2,38848 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 

 A0112000 0,003 h Cap colla 23,22000 0,06966 
 A0160000 0,012 h Peó 19,10000 0,22920 
 C131U025 0,012 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 0,55200 
 C15019U0 0,025 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 1,21800 
 CR22U001 0,012 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 0,62352 
 Suma la partida .................................................................  2,69238 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 

 TEE22252 m3 Exc.rasa en roca, miniexcavadora amb martell trencador 
 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador, amb càrrega i transport a l'abocador 
 o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0140000 0,734 h Manobre 18,64000 13,68176 
 C1107431 0,817 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 63,24000 51,66708 
 C13161E0 0,317 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori ret 54,22000 17,18774 
 C1501U03 0,025 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 80,08000 2,00200 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,70000 0,20550 
 Suma la partida .................................................................  84,74408 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 3,38976 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00384 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,13 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
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 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 A0112000 0,045 h Cap colla 23,22000 1,04490 
 A0150000 0,052 h Manobre especialista 19,30000 1,00360 
 TEC110U0 0,090 h Giratòria de cadenes, martell 1500 kg 75,94000 6,83460 
 TEC131U0 0,110 h Giratòria de cadenes 68,25000 7,50750 
 C15019U0 0,104 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 5,06688 
 Suma la partida ................................................................  21,45748 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,85830 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00422 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,32 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 

 A0140000 0,130 h Manobre 18,64000 2,42320 
 A0150000 0,220 h Manobre especialista 19,30000 4,24600 
 C133A0K0 0,220 h Picó vibrant,plac.60cm 8,61000 1,89420 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 6,70000 0,10050 
 Suma la partida ................................................................  8,66390 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 A0112000 0,017 h Cap colla 23,22000 0,39474 
 A0150000 0,067 h Manobre especialista 19,30000 1,29310 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 B031U100 1,200 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 27,99600 
 C131U020 0,033 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 1,33254 
 C133U080 0,067 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 0,45560 
 C1502U10 0,013 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,49335 
 Suma la partida ................................................................  32,04683 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,33 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
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 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0112000 0,002 h Cap colla 23,22000 0,04644 
 A0150000 0,024 h Manobre especialista 19,30000 0,46320 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U015 0,005 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 0,31650 
 C131U028 0,012 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 0,68688 
 C133U070 0,024 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 0,23136 
 C1502U10 0,002 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,07590 
 Suma la partida .................................................................  1,90178 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 04.02  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 TEGFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 

 A0112000 0,006 h Cap colla 23,22000 0,13932 
 A0121000 0,032 h Oficial 1a 21,92000 0,70144 
 A013U001 0,063 h Ajudant 19,47000 1,22661 
 B0111000 0,002 m3 Aigua 1,63000 0,00326 
 TEBFB1R0 1,020 m Tub PE 80,DN=40mm,sèrie SDR 9,soldat 1,50000 1,53000 
 C1502U10 0,008 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,30360 
 C1503U10 0,008 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,31648 
 C200U101 0,008 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,02736 
 CZ1UU005 0,016 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,06128 
 Suma la partida .................................................................  4,30935 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,17237 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00172 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 

 A0112000 0,006 h Cap colla 23,22000 0,13932 
 A0121000 0,032 h Oficial 1a 21,92000 0,70144 
 A013U001 0,063 h Ajudant 19,47000 1,22661 
 B0111000 0,002 m3 Aigua 1,63000 0,00326 
 TEBFB364 1,000 m Tub PE 80,DN=32mm,sèrie SDR 9,soldat x  1,02 0,92900 0,94758 
 C1502U10 0,008 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,30360 
 C1503U10 0,008 h Camió grua de 5 t 39,56000 0,31648 
 C200U101 0,008 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 0,02736 
 CZ1UU005 0,016 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 0,06128 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 2,10000 0,03150 
 Suma la partida ................................................................  3,75843 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,15034 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00123 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 GD7JJ186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
 HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i 
 col·locat al fons de la rasa 

 A012M000 0,190 h Oficial 1a muntador 21,92000 4,16480 
 A013M000 0,190 h Ajudant muntador 19,47000 3,69930 
 BD7JJ180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN x  1,02 11,10000 11,32200 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 7,90000 0,11850 
 Suma la partida ................................................................  19,30460 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,77218 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00322 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,08 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUIT CÈNTIMS 

 TEGG22TD m Tub corb.corr.PE,doble capa,DN63mm,20J,450N 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 21,92000 0,54800 
 A013H000 0,020 h Ajudant electricista 19,47000 0,38940 
 BG22TD10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble x  1,02 1,10000 1,12200 
 capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.sot 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 0,90000 0,01350 
 Suma la partida ................................................................  2,07290 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,08292 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00418 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

 TEGF2192 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2",roscat,dific.mitjà,col.aeri 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 
 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces es- 
 pecials, col·locat aeri i provat.  Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofitarà la 
 bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 

 A012M000 0,650 h Oficial 1a muntador 21,92000 14,24800 
 A013M000 0,650 h Ajudant muntador 19,47000 12,65550 
 BF219200 1,000 m Tub acer galv.s/sold.,D=2" x  1,02 18,45000 18,81900 
 BFW21910 0,300 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=2",p/roscar 19,16000 5,74800 
 BFY21910 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=2",roscat 1,69000 1,69000 
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 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 26,90000 0,40350 
 Suma la partida .................................................................  53,56400 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,14256 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00344 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,71 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada 
 en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en 
 aquest mur. 

 A012D000 0,450 h Oficial 1a pintor 21,92000 9,86400 
 A013D000 0,055 h Ajudant pintor 19,47000 1,07085 
 B89ZB000 0,061 kg Esmalt sint. 10,50000 0,64050 
 TEB8ZAF0 0,077 kg Imprimació fosfatant 8,80000 0,67760 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,90000 0,16350 
 Suma la partida .................................................................  12,41645 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,49666 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00311 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

 TEGF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm 
 Tub de fosa dúctil  de 250 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de 
 campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, inclòs part proporcional d'accessoris i 
 peces especials, col·locat aeri sobre suports i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur 
 de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 

 A012M000 0,752 h Oficial 1a muntador 21,92000 16,48384 
 A013M000 0,752 h Ajudant muntador 19,47000 14,64144 
 TEBF32N7 1,020 m Tub fosa dúctil,DN=250mm,unió campana,estanq.p/aigua x  1,02 38,32000 39,86813 
 C1503000 0,752 h Camió grua 46,00000 34,59200 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 31,10000 0,46650 
 Suma la partida .................................................................  106,05191 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 4,24208 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00399 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,29 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 



JUSTIFICACIO DE PREUS 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 Pàgina 65 
 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 19,47000 0,19470 
 BDGZU010 1,000 m Cinta continua plàstic color 30 cm 0,11000 0,11000 
 A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20000 0,00200 
 Suma la partida ................................................................  0,30670 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 

 A013M000 0,010 h Ajudant muntador 19,47000 0,19470 
 TEBDGZU0 1,000 m Placa de polietilè color 30 cm 0,16000 0,16000 
 A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20000 0,00200 
 Suma la partida ................................................................  0,35670 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,01427 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00097 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 

 TEGN3183 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 
 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi- 
 nal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada 

 A012M000 0,375 h Oficial 1a muntador 21,92000 8,22000 
 A013M000 0,375 h Ajudant muntador 19,47000 7,30125 
 TEBN3183 1,000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 42,83000 42,83000 
 Suma la partida ................................................................  58,35125 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,33405 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00470 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,69 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
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 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb basti- 
 ment, tapa de fosa dúctil i graons 

 A0112000 0,522 h Cap colla 23,22000 12,12084 
 A0121000 4,100 h Oficial 1a 21,92000 89,87200 
 A0150000 4,100 h Manobre especialista 19,30000 79,13000 
 B060U430 0,240 m3 Formigó HA-25, c.plàstica i granulat 20 mm 65,25000 15,66000 
 B071UC01 0,050 m3 Morter M-80 77,80000 3,89000 
 B0B3U001 7,950 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de d 0,87000 6,91650 
 TEBDD1R1 1,000 u Anell prefabricat de Ø= 100 cm i 100 cm d'alçària 86,84000 86,84000 
 TEBDD1R0 1,000 u Con prefabricat de reducció de Ø=100 a 70 cm i 80 cm d'alçària 103,67000 103,67000 
 C1503U10 0,683 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,01948 
 C1700006 1,667 h Vibrador intern de formigó 1,90000 3,16730 
 CZ12U00A 0,833 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 14,40257 
 B071U005 0,023 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 1,88531 
 BDDZU010 4,000 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm 6,75000 27,00000 
 TEBDDZU0 1,000 u Bastiment 85x85x10 cm, tapa 70 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 227,54000 227,54000 
 Suma la partida .................................................................  699,11400 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 27,96456 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00144 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,08 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS 

 TEGDD101 u Pou registre Ø=100 cm i <3,5 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 3,5 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons nor- 
 ma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 

 A0112000 4,100 h Cap colla 23,22000 95,20200 
 A0121000 5,300 h Oficial 1a 21,92000 116,17600 
 A0150000 8,000 h Manobre especialista 19,30000 154,40000 
 B060U430 0,322 m3 Formigó HA-25, c.plàstica i granulat 20 mm 65,25000 21,01050 
 B071UC01 0,150 m3 Morter M-80 77,80000 11,67000 
 B0B3U001 7,950 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de d 0,87000 6,91650 
 TEBDD1R1 3,000 u Anell prefabricat de Ø= 100 cm i 100 cm d'alçària 86,84000 260,52000 
 TEBDD1R0 1,000 u Con prefabricat de reducció de Ø=100 a 70 cm i 80 cm d'alçària 103,67000 103,67000 
 C1503U10 1,230 h Camió grua de 5 t 39,56000 48,65880 
 C1700006 1,667 h Vibrador intern de formigó 1,90000 3,16730 
 CZ12U00A 0,833 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 14,40257 
 B071U005 0,235 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 19,26295 
 BDDZU010 8,000 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm 6,75000 54,00000 
 TEBDDZU0 1,000 u Bastiment 85x85x10 cm, tapa 70 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 227,54000 227,54000 
 Suma la partida .................................................................  1.136,59662 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 45,46386 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00048 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.182,06 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 

 A0112000 1,095 h Cap colla 23,22000 25,42590 
 A0121000 2,109 h Oficial 1a 21,92000 46,22928 
 A013U001 2,109 h Ajudant 19,47000 41,06223 
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 A0140000 2,109 h Manobre 18,64000 39,31176 
 A0150000 2,109 h Manobre especialista 19,30000 40,70370 
 B0330020 0,300 t Grava p/drens 18,60000 5,58000 
 B7B1U006 1,400 m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 350 g/m2 3,26000 4,56400 
 B065970B 0,216 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 14,58216 
 C110U010 0,211 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 10,13433 
 C131U020 0,430 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 17,36340 
 C15019U0 0,500 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 24,36000 
 C1503U10 0,701 h Camió grua de 5 t 39,56000 27,73156 
 C1700006 1,055 h Vibrador intern de formigó 1,90000 2,00450 
 CZ12U00A 0,525 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 9,07725 
 B071U005 0,050 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 4,09850 
 B0B2U002 5,600 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 3,24800 
 TEBDP001 1,000 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,00x1,00m, tapa metàl.lica 321,66000 321,66000 
 Suma la partida ................................................................  637,13657 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 25,48546 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00203 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  662,62 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 04.03  REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU 
 TEH12132 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en terreny muntanyós, formada per bas- 
 timents de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, 
 plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sò- 
 cols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 
 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. 

 A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 21,92000 5,26080 
 A013M000 0,480 h Ajudant muntador 19,47000 9,34560 
 C1501700 0,040 h Camió transp.7 t 32,30000 1,29200 
 B0Y15250 1,000 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor 0,14000 0,14000 
 A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 14,60000 0,21900 
 Suma la partida ................................................................  16,25740 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,65030 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00230 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,91 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
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 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla poli 
 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tu- 
 pida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntat- 
 ge inclòs 

 A01H2000 0,100 h Oficial 1a p/SiS 21,92000 2,19200 
 A01H4000 0,100 h Manobre p/SiS 18,64000 1,86400 
 B1510003 1,200 m2 Malla polipr. tupida mosquitera,traus perim.,p/SiS 0,68000 0,81600 
 B15Z1200 0,800 m Corda poliam.,D=6mm,p/SiS 0,14000 0,11200 
 Suma la partida .................................................................  4,98400 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,19936 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00336 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 

 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in 
 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
 superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
 al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

 A01H2000 0,250 h Oficial 1a p/SiS 21,92000 5,48000 
 A01H4000 0,250 h Manobre p/SiS 18,64000 4,66000 
 B0DZSM0K 3,500 u Tub metàl·lic,D=2,3´´,150usos,p/SiS 0,12000 0,42000 
 B1Z0300C 0,020 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment,p/SiS 59,55000 1,19100 
 B1Z0D400 0,220 m2 Post fusta pi,3usos,p/SiS 5,05000 1,11100 
 Suma la partida .................................................................  12,86200 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,51448 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00352 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 TEK4GRS4 m2 Reparació de mur aprofitant la pedra d'Escornalbou existent 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 existent, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada així com de les pe- 
 ces a reaprofitar, rebliment amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 
 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condi- 
 cions de Plec de Prescripcions Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0121000 2,000 h Oficial 1a 21,92000 43,84000 
 A0140000 2,000 h Manobre 18,64000 37,28000 
 D0705A21 0,150 m3 Morter calç i sorra 143,84650 21,57698 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 81,10000 1,21650 
 Suma la partida .................................................................  103,91348 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 4,15654 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00002 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,07 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS 
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 TEK4GRS5 m2 Reconstrucció de mur amb pedra d'Escornalbou d'aportació 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 d'aportació, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada, rebliment amb 
 terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, 
 estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions 
 Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0121000 2,000 h Oficial 1a 21,92000 43,84000 
 A0140000 2,000 h Manobre 18,64000 37,28000 
 D0705A21 0,150 m3 Morter calç i sorra 143,84650 21,57698 
 TED61177 1,000 m2 Pedra vermellosa d'Escornalbou 51,26000 51,26000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 81,10000 1,21650 
 Suma la partida ................................................................  155,17348 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,20694 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00042 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

 A0112000 0,002 h Cap colla 23,22000 0,04644 
 A0150000 0,024 h Manobre especialista 19,30000 0,46320 
 B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63000 0,08150 
 C131U015 0,005 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 0,31650 
 C131U028 0,012 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 0,68688 
 C133U070 0,024 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 0,23136 
 C1502U10 0,002 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 0,07590 
 Suma la partida ................................................................  1,90178 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 05  INSTAL·LACIÓ TELECONTROL 
 TEGP0001 u PC amb panel view i SAI 
 Equip informàtic de control format per PC amb panel view i SAI. Inclou treballs de parametrització 
 i configuració del Software 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.550,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS 

 TEGP0002 u Programa gestió 
 Suministre, instalació i configuració Software Agronic Net II. Paquet de software format per tres 
 programes: Comunicacions, Control i Gestió. S'instalarà en l'equip informàtic descrit anteriorment. 
 S'inclou Agrónic Net II Guardián pel control del software i alimentació del sistema, així com la 
 gestió d'enviament i recepció de missatges SMS d'alarmes i ordres configurades.Permet l'expor- 
 tació i enmagatzematge de dades a altres programes (Excel, Word, etc.) per la gestió del siste- 
 ma. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.135,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC EUROS 

 TEGP0003 u Frontal de comunicacions 
 Subministrament e instal·lació de radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i programdors 
 Agronic BIT i caixa enllaç RS-485/USB per connexió per cable. Inclou alimentació amb alimenta- 
 dor AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.323,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS 

 TEGP0004 u Programador local dipòsit regulació 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació 
 led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en sala de bombes amb capcitat pel control de 8 sortides 
 digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alar- 
 mes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou 
 caixa enllaç R-485 per comunicació amb PC i relé latch amb circuit per habilitar sortida digital 
 latch a contacte contínuo, per l'activació del variador de freqüència de les bombes. Inclou placa 
 mòdem GPRS per a enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació 
 de Tarragona. Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.550,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS 

 TEGP0005 u Programador local dipòsit bombers 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació 
 led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dpòsit bombers amb capcitat pel control de 8 sortides 
 digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alar- 
 mes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou 
 placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar 
 senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació 
 a 12V amb placa solar 10W i bateria 7A/h i regulador 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.895,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS 

 TEGP0006 u Programador local dipòsit castell 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació 
 led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit del castell amb capcitat pel control de 8 sorti- 
 des digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i 
 alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). In- 
 clou placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a en- 
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 viar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimen- 
 tació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.587,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS 

 TEGP0007 u Equip repetidor 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT CON NET 3-31, o similar. Programador 
 autònom ubicat en torre comunicacions existent en el turó del castell dpòsit amb capcitat pel con- 
 trol de 3 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals (ex. comptadors de reg 
 per polsos i alarmes d'intrusió) i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de 
 pressió). Inclou palca radiomòdem 433MHz configurat con a mòdul REPETIDOR de senyal. Ali- 
 mentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.034,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRENTA-QUATRE EUROS 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 

 A0121000 0,800 h Oficial 1a 21,92000 17,53600 
 A0150000 0,800 h Manobre especialista 19,30000 15,44000 
 TEBP0008 1,000 u Transductor de pressió 126,00000 126,00000 
 Suma la partida ................................................................  158,97600 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,35904 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00496 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,34 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

 TEGP0009 u Boies de nivell màx/mín 
 Subministrament i instal·lació de boies de nivell màx/mín, inclou suport de tub d'acer inoxidable, 
 manipulació per figura adequada, fixacions mecàniques 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS 

 TEGP0010 u Estudi de cobertures de la instal·lació 
 Estudi de cobertures de la instal·lació per la distribució dels diferents punts de control i de les con- 
 centradores de programació i control. Així com dels repetidors necessaris i equipament suple- 
 mentari. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS 

 TEGP0011 u Posada a punt de la instal·lació 
 Posta en marxa del sistema, comprovació de tots els elements i dels seu correcte funcionament. 
 Aplicació del protocol de posta en marxa per una correcta implementació del sistema. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  740,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA EUROS 

 TEGP0012 u Formació del personal d'explotació 
 Formació que es donarà al personal assignat per portar la supervisió i gestió del telecontrol, per a 
 un complert coneixement i aprofitament del sistema. Inclou manuals d'ús i manteniment pel cor- 
 recte funcionament del sistema. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  640,00 
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 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA EUROS 

 TEGPA001 u Antena omnidireccional colineal, pal acer galv. h=3m,2mm gruix 
 Subministrament i instal·lació d'antena omnidireccional colineal en pal d'acer galvanitzat de 3 m 
 d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de 
 fixació i 10 m de cable coaxial RG-213 per a connexió al programador ubicat en arqueta hidràuli- 
 ca. Tot completament connectat, provat i en perfectes condicions de funcionament. 

 A012M000 3,000 h Oficial 1a muntador 21,92000 65,76000 
 A013M000 3,000 h Ajudant muntador 19,47000 58,41000 
 TEBP1ZS1 1,000 u Pal d'acer galv. h=3m,2mm gruix 25,56000 25,56000 
 TEBP1AY3 1,000 u Conjunt accessoris fixació paret, 3 m 6,44000 6,44000 
 TEBP7EY2 1,000 u Antena exterior omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 8 dBi, acc 688,63000 688,63000 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 124,20000 1,86300 
 Suma la partida .................................................................  846,66300 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 33,86652 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00048 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  880,53 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
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 CAPITOL 06  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 TEGBA1V2 m Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes, microes 
 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre formigó, amb pintura acrílica en solu- 
 ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el pre- 
 marcatge. 

 A0112000 0,005 h Cap colla 23,22000 0,11610 
 A0121000 0,014 h Oficial 1a 21,92000 0,30688 
 A0150000 0,009 h Manobre especialista 19,30000 0,17370 
 B8ZBU100 0,560 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent 2,69000 1,50640 
 B8ZBUUR1 0,240 kg Microesferes de vidre 100% reciclades 0,88000 0,21120 
 C150U004 0,005 h Furgoneta de 3500 kg 7,41000 0,03705 
 C1B02AU0 0,005 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,15000 0,18075 
 Suma la partida ................................................................  2,53208 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,10128 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00336 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,63 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

 GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres 
 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit 
 en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 

 A0121000 0,333 h Oficial 1a 21,92000 7,29936 
 A0150000 0,333 h Manobre especialista 19,30000 6,42690 
 B060U310 0,120 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 7,32480 
 BBMZU105 3,200 m Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, pe 9,48000 30,33600 
 C131U025 0,083 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 3,81800 
 C1503U10 0,067 h Camió grua de 5 t 39,56000 2,65052 
 Suma la partida ................................................................  57,85558 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 2,31422 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00020 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,17 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS 

 TEGBB1U0 u Placa acer.galv.40x60 cm, senyalització hidrant 
 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyalització d'hidrant, amb revestiment reflectant 
 EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·lo- 
 cada 

 A0121000 0,250 h Oficial 1a 21,92000 5,48000 
 A013U001 0,250 h Ajudant 19,47000 4,86750 
 BBM1U040 1,000 u Placa acer.galv.de 40x60 cm, reflectància classe RA1 33,85000 33,85000 
 C1503U10 0,063 h Camió grua de 5 t 39,56000 2,49228 
 Suma la partida ................................................................  46,68978 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 1,86759 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00263 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,56 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
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 TEGBB5U5 u Placa d'alumini per a cartell informatiu d'un punt d'aigua incen 
 Placa d'alumini per a cartell informatiu i d'avís a la població sobre un punt d'aigua per incendis, 
 d'almenys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos ele- 
 ments de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. S'indicarà que és un 
 punt d'aigua per incendis i que resta prohibit banyar-s'hi, així com, en la part inferior, s'indicarà 
 l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de perill de lliscament i de prohibit banyar-s'hi. 

 A0121000 0,385 h Oficial 1a 21,92000 8,43920 
 A013U001 0,385 h Ajudant 19,47000 7,49595 
 BBM5U352 0,600 m2 Placa d'alumini > a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, refl. classe RA1 195,86000 117,51600 
 BBMZU601 33,860 u Pp de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyal 0,73000 24,71780 
 C1503U10 0,096 h Camió grua de 5 t 39,56000 3,79776 
 Suma la partida .................................................................  161,96671 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 6,47867 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00462 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,45 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 TEF6A136 m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 
 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastifi- 
 cat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de dià- 
 metre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts 
 singulars 

 A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 21,92000 2,19200 
 A012N000 0,100 h Oficial 1a  d'obra pública 24,00000 2,40000 
 A013M000 0,100 h Ajudant muntador 19,47000 1,94700 
 B0A216SG 1,500 m2 Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm pas D=2,7mm x  1,01 2,18000 3,30270 
 TEB6AZ32 0,340 u Pal intermedi acer galv.+plastif.D=50mm h=1,8m 9,78000 3,32520 
 TEB6AZA2 0,067 u Pal punt sing. acer galv.+plastif.D=80mm h=1,8m 34,48000 2,31016 
 D060P021 0,014 m3 Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, x  1,10 81,14000 1,24962 
 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,50000 0,09750 
 Suma la partida .................................................................  16,82418 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 0,67297 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00285 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 

 F6A1CLA1 u Porta 2full.3x2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D2,7mm,pa 
 Porta de dues fulles de 3x2 m,  d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de 
 torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passa- 
 dor, pany i pom 

 A0122000 2,000 h Oficial 1a paleta 21,92000 43,84000 
 A0140000 1,000 h Manobre 18,64000 18,64000 
 B6A1CLA1 1,000 u Porta 2full.h=3,ampl.=2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D 445,64000 445,64000 
 D0701821 0,115 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x  1,05 91,34000 11,02902 
 A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 62,50000 1,56250 
 Suma la partida .................................................................  520,71152 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 20,82846 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00002 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  541,54 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 CAPITOL 07  SEGURETAT I SALUT 
 HSS00001 u Estudi de seguretat i salut 
 Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat de l'obra, equip 
 de prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octu- 
 bre "Estudi de Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions" 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.314,16 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
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 CAPITOL 08  GESTIÓ DE RESIDUS 
 IGR00001 u Gestió de residus 
 Partida unitaria d'abonament integre per a la gestió de residus generats a l'obra segons pressupost 
 de l'Annex núm.13 del projecte. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,38 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 09  VARIS 
 XIMP0001 pa P.A. a justificar per imprevistos 
 Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, se- 
 gons les disposicions de la Direccció de les Obres 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.600,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS EUROS 

 XLEG0001 pa P.A. Legalitzacions instal·lacions 
 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos 
 projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant 
 indústria i totes les gestions necessàries 

 PPALU001 1,000 pa Partida alçada d'abonament íntegre legalitzacions instal·lacions 1.000,00000 1.000,00000 
 Suma la partida ................................................................  1.000,00000 
 Costos indirectes ...............................  4,00% 40,00000 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.040,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS 

 XVEG0001 pa P.A. Informe tècnic forestal i seguiment ambiental 
 Partida alçada d'abonament íntegre de l'informe tècnic de caràcter forestal sobre les mesures ne- 
 cessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny i definint els tractaments i 
 aclarides a efectuar, segons Decret 123/2005 i els requeriments ambientals del Pla Especial se- 
 gons Annex 18. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 

 XAP00001 u P.A. Verificació / desinfecció 
 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa 
 en baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així 
 com totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Ge- 
 neralitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa 
 d'aigua potable. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS 

 XARQ0001 pa P.A. a justificar per a seguiment arqueològic 
 Partida alçada a justificar en control arqueològic. Intervencions arqueològiques realitzades sota la 
 direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cul- 
 tural, segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Sense descomposició 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunten els corresponents informes preceptius realitzats pels diferents 
organismes i entitats afectades pel Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-
Monestir d’Escornalbou 

2. INFORMES PRECEPTIUS 

El conjunt d’informes facilitats pel SAM de la Diputació de Tarragona i que s’han tingut en consideració 
en la redacció del present projecte són els que es mencionen a continuació: 

 

DEPARTAMENT O ENTITAT  NÚM.EXPEDIENT 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorials a Tarragona. 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona 

OTAATA20160063 

Departament de Territori i Sostenibilitat. OTAATA20160113 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. ICGC-URB-0355/2016 

Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni. Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona 

122-2016-T 

Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni. Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona 

56-2017-T 

Agència Catalana de l’Aigua UDPH2016002729 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 04/2016/000085 

Ajuntament de l’Argentera  
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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables a les obres objecte del present projecte, en el marc del Reial Decret 1627/1997, norma 
reglamentaria que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, i del Reial Decret 39/1997 pel qual és va aprovar el “Reglament dels Serveis de 
Prevenció”. 

L’objecte d’aquest estudi serà, doncs: 

 Descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o la 
utilització dels quals es pugui preveure. 

 La identificació dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les mesures 
tècniques necessàries per preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones 
de l’entorn, així com la relació dels riscs laborals que no es puguin eliminar en conformitat 
a allò assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques destinades a controlar i reduir els esmentats riscs. 

 L’organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 
 Descriure els serveis sanitaris i comuns del quals deurà estar dotat el centre de treball de 

l’obra, en funció del tipus d’activitat, de l’emplaçament de l’obra i/o del nombre de 
treballadors que vagin a utilitzar-los. 

 Proporcionar als treballadors una informació adequada i comprensible de totes les 
mesures que hagin d’adaptar-se respecte tot allò que és refereix a la seva seguretat i salut 
a l’obra.  

1.1. Descripció de l’obra i situació 

El present Estudi de Seguretat i Salut s’aplicarà a totes les actuacions necessàries per executar 
les obres definides al projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir 
d’Escornalbou. Clau:2016-0011996 de la Diputació de Tarragona. 

Aquestes obres inclouen: 

 Demolició de paviments. 
 Excavacions de rases i pous. 
 Realització dels nous serveis d’aigua potable, inclou sistema d’impulsió, sanejament i 

línies soterrades de baixa tensió, així com un sistema de radiocontrol. 
 Pavimentat dels trams afectats pels serveis. 
 Execució d’un dipòsit de formigó de 200 m3 i el punt de càrrega terrestre per aigua contra 

incendis. 
 Seguiment arqueològic en les actuacions que afecten a l’àmbit del Castell-Monestir. 
 Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 
 Eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de l’obra. 

1.2. Termini d’execució i mà d’obra 

El termini d’execució és de CINC (5) mesos. 

El nombre màxim estimat de treballadors, emprant-se simultàniament, és de QUATRE (4).  

1.3. Pressupost de l’Estudi de Seguretat 

El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de 
3.314,16 € (TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS). Els costos 
relatius a aquesta activitat estan inclosos en el Capítol de Seguretat i Salut del Pressupost 
General. 

Aquest pressupost s’incorpora al pressupost del projecte com a una partida alçada d’abonament 
íntegre, que es certificarà segons les partides realment executades a partir del pressupost 
d’execució del pla de seguretat i salut definitivament aprovat pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

2. TREBALLS PREVIS 

2.1. Serveis afectats 
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Abans de començar les obres es tindrà en compte els serveis que puguin afectar o interferir en la 
bona realització de les diferents tasques. En el cas de que hi hagi algun tipus de servei afectat 
caldrà informar a la companyia subministradora per tal que es pugui retirar la conducció afectada. 

Els serveis que poden ser afectats son els següents: 

 Línea elèctrica de Baixa Tensió actual que dóna servei al pou d’extracció 
 Xarxa d’aigua potable d’abastament al municipi de l’Argentera 
 Elements de drenatge del camí 

2.2. Serveis sanitaris i comuns 

Són les instal·lacions necessàries per al benestar dels treballadors, i per als treballadors d’oficina.  

Aquestes instal·lacions són: 

 Espai habilitat per a vestuaris: Es compliran com a mínim 2 m2 per treballador. Resultant a 
la present obra 8 m2. 

 Nombre necessari de lavabos: Es complirà com a mínim l’existència d’un lavabo per cada 
10 treballadors. Resultant per la present obra de 1 lavabo. 

 Nombre necessari d’inodors: Es complirà com a mínim l’existència d’un inodor per cada 25 
treballadors. Resultant en la present obra 1 inodor. 

 Nombre necessari de dutxes: Es complirà com a mínim l’existència d’una dutxa cada 10 
treballadors. Resultant en la present obra 1 dutxa. 

Per a complir amb el nombre mínim d’elements sanitaris i d’higiene que estableix la llei 
s’instal·laran tres casetes. Les casetes constaran de: 

 Caseta de lavabos, dutxes i inodors. 
 Caseta de vestuaris. 
 Caseta de menjador. 

2.3. Assistència en cas d’accident 

2.3.1. Telèfons d’interès 

Es col·locaran cartells informatius amb els telèfons més importants: 

 Mútua d’accidents laborals. 
 Hospital d’urgències més proper. 
 Ambulància d’urgències. 
 Policia. 
 Bombers. 

Els telèfons es col·locaran en una zona de l’obra visible i de fàcil accés. 

2.3.2. Assistència dins de l’obra 

Es disposarà d’una farmaciola d’armari dotada de tot el necessari per a poder fer unes primeres 
cures en cas d’accident lleu, d’una llitera i d’una manta. Tots aquests dispositius estaran localitzats 
amb la senyal corresponent. 

2.3.3. Actuacions en cas d’accident 

S’haurà de preparar un pla d’actuació per poder realitzar les operacions pertinents de forma 
segura i ràpida en cas d’accident. 

2.3.4. Extinció d’incendis 

Segons les característiques de l’obra es tindrà en compte el grau de perillositat en cas d’incendi. 
Es prendran les mesures pertinents per eliminar aquest risc. 
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3. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

3.1. Informació 

Tot el personal al inici de l’obra o quan s’incorpori a ella rebrà informació dels riscos i de les 
mesures correctores que haurà d’utilitzar en la realització dels seus treballs. 

3.2. Formació 

Tot el personal ha de rebre una exposició i formació dels mètodes de treball i dels riscos que 
aquests puguin crear conjuntament amb les mesures de seguretat que es faran servir. 

Escollint al personal més qualificat es realitzaran cursos de socorrisme i primers auxilis, per tal de 
poder disposar d’algun socorrista a l’obra. 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent l’enllaç de la zona de les obres amb el carrer, adoptant 
les mesures de seguretat que cadascun dels casos pugui requerir. 

Es senyalitzaran els accessos naturals de l’obra, prohibint el pas a tota persona o vehicles aliens a la 
mateixa, col·locant en el seu cas les tanques necessàries. 

Es tindran en compte principalment: 

 La circulació de la maquinària propera a l’obra. 
 La interferència dels treballs i operacions. 
 La interferència de treballs de l’obra en zones de pas de vianants. 
 La presència de material d’apilament en zona pública. 

5. AVÍS PREVI 

El contractista adjudicatari de les obres està obligat a realitzar l’avís previ d’acord amb el que especifica 
l’article 18 i annex 3 del RD 1627/97. 

6. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l’article 7 del RD 1627/97 el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut adaptant 
aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en execució d’obres o per la Direcció Tècnica Facultativa, en cas de no 
existir el Coordinador de Seguretat. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del Coordinador s’enviarà a l’Administració 
Laboral que tingui competència en la matèria. 

 

 

Tarragona, maig de 2017 

 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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1. INTRODUCCIÓ 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte 
la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del 
projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del 
mateix i recull les mesures preventives adequades als 
riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i 
salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d'organismes 
especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en 
el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel contractista en el pla de seguretat i 
salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 
justificació tècnica convenientment motivada, sempre 
que no suposi disminució de l'import total, ni  dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la 
fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en 
l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al 
promotor de les seves responsabilitats. 

2. PLA DE SEGURETAT I SALUT (ART. RD 
1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el 
seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen 
les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi 
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos 
en l'estudi o estudi bàsic. 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 seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de 
l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 
l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una 

empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com 
es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra 
i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la 
mateixa persona. 

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 publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del 
coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció 
facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra 
a disposició permanent de la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels 
coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontratctistes. 

3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES (ART. 13 DEL RD 
1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de 
control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, 
habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional 
al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de 
projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i 
estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
fos necessària la designació de coordinador, en poder 
de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa 
de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, 
relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la 
designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
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Seguretat i Social de la província en què es realitza 
l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el 
llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 

4. AVÍS PREVI (ART. 18 DEL RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del 
present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un 
avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici 
dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa 
l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de 
forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 

5. 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.  

6. PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE 
COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I 
LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, 
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y 
EQUIPS PREVENTIUS 

6.1. Aspectes generals 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL 
TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de 
febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 
486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL 
TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 
15 de Juny de 1.958. 

 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA 
INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de 
Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, 
VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 
B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor 
capítols VI i XVI. 

 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I 
HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. 
B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, 
NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre 
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 
2565 de 27 de Gener de 1998. 

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, 
JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 
2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 
1.983. 

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ 
D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre 
de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 
31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 
1995. 

 REGLAMENT DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 
B.O.E. 31 de Gener de 1997 

 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 
TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 
B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 
de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL 
DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 
14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES 
D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 
d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA 
ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 
664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS 
DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 
12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 
1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 
1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A 
PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS 
MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. 
de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre 
de 1997. 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION 
(N.T.E.) 

6.2. Condicions ambientals 

 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE 
TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost 
de 1.940. 
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 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT 
ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 
SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, 
de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

6.3. Incendis 

 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. 
R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 
de 1.996. 

 ORDENANCES MUNICIPALS 

6.4. Instal·lacions elèctriques 

 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA 
TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 
27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA 
TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 
9 d'Octubre de 1.973. 

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 
COMPLEMENTÀRIES. 

6.5. Maquinària 

 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 
16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de 
Març de 1.972. 

 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I 
MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 
de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A 
OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de 
Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     
1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES 
MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 
d'Octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS 
ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 
1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció 
B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de 
Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE 
DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 
d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS 
DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 
de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE 
MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 
1.991. 

6.6. Equips de protecció individual (EPI) 

 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ 
INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 
Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. 
Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 
de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer 
B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y 
SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 

6.7. Senyalitzacions 

 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE 
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE 
CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 

6.8. Varis 

 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS 
R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 

 CONVENIS COL·LECTIUS. 

6.9. Relació de la Norma Espanyola (UNE-
EN) respecte les E.P.I.S. 

 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
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Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció 
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar U.N.E.-E.N.  510:1994 
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atrapat per peces de màquines en moviment. 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
 

7. APLICACIÓ DE LA SEGURETAT I 
HIGIENE A L’OBRA 

7.1. Demolicions 

7.1.1. Introducció 

Definició 

La demolició consisteix en aconseguir la total 
desaparició de l’edifici o element a demolir. 

Diferents mètodes de demolició 

 Demolició manual (mètode clàssic).  
 Demolició per mètodes mecànics: 
 Demolició per arrossegament. 
 Demolició per empenta. 
 Demolició per entibament. 
 Demolició per bola. 
 Demolició per explosius (voladura 

controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, 

perforació hidràulica, tascó hidràulic, 
tall, etc. 

Observacions generals 

Des del punt de vista de seguretat la demolició 
d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre 
d’un projecte de demolició, realitzat per un 
tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, 
bàsicament, s’haurà de reflectir: 

 Un examen previ del lloc, observació 
de l’entorn, fent referència a les vies 
de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició 
(serveis afectats), també s’haurà de 
fer referència a les preses de gas i 
electricitat i aigua que hi hagi a 
l’edifici a demolir i incidint de manera 
especial als dipòsits de combustible, 
si els hagués. 

 La descripció de les operacions 
preliminars a la demolició, com per 
exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar 
totes les instal·lacions per a evitar 
explosions de gas, inundacions per 
ruptura de canonades d’aigua, 
electrocucions degudes a 
instal·lacions elèctriques i fins i tot 
contaminació per aigües residuals. 

 La descripció minuciosa del mètode 
operatiu de la demolició. 

 Un càlcul o anàlisi de la resistència i 
de l’estabilitat dels diferents elements 
a demolir, així com, en el cas d’una 
obra entre mitjaneres la influència 
que pugui tenir en l’estabilitat dels 
edificis confrontants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap 
d'obra o el director tècnic de la demolició 
haurà de tenir: 

 Una programació exhaustiva de 
l'avançament de l'obra a demolir, 
considerant els paràmetres de 
seguretat, el temps i el cost. 

 Una organització òptima de l'obra: 
accessos, camins d'evacuació cap a 
l'exterior sense dificultat, àrees 
d'arreplega de materials reciclables i 
de material purament de runa; per a 
poder realitzar de forma adequada i 
segura els treballs de demolició. 

 Finalment, una previsió d'elements 
auxiliars com puntals, bastides, 
marquesines, tubs d'evacuació de 
runa, cabrestant, minipales 
mecàniques, dúmpers, 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 de 
transport de runa i la previsió de vies 
d'evacuació. 

Donada la perillositat d'aquesta activitat és 
recomanable que a peu d'obra hi hagi, 
permanent, el corresponent tècnic competent i 
l'encarregat general de la demolició. 

7.1.2. Demolició manual 

Definició i descripció 

Definició 

La demolició manual consisteix 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. 
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 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 
diferents 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. 

 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’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 
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. 
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(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.  

 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 
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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 enrere 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. 

 Oxitallada 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Martell elèctric 
 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 (guardacòs), 
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 guardacòs 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 
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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. 
 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 auxili 

l'eslingat) 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
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 Cinturó antivibrador. 
 

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. 

7.2. Moviment de terres 

7.2.1. 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'especificitat d'aquesta activitat es 
contempla en un capítol a banda (Contenció). 

7.2.2. 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. 
 Retrocarregadores. 
 Carregadores. 
 Camions, dúmpers i motobolquets 

per al transport de terres. 
 Mototraillas. 

 

El treball a desenvolupar per aquesta 
maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el 
terreny: 
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 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’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. 
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. 
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 
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la conducció i les seves característiques, 
havent 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. 

 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. 

 Una vegada realitzats els treballs de 
desmunts, s'ha de fer una revisió 
general de les edificacions contigües 
per a observar les lesions que hagin 
pogut sorgir causat per les 
excavacions. 

 En cas d'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  
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 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. 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. 

 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 
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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 conductor 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 de gas 

 S'identificarà el traçat de la canonada 
existent per a ser senyalitzat el risc 
amb advertència de la profunditat de 
la conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada 
estigui a una profunditat igual o 

inferior a 1 metre es començaran els 
treballs a mà fins a arribar a la 
generatriu superior de la canonada, 
en el nombre que s'estimi necessari, 
per a assegurar la posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui 
soterrada a una profunditat superior a 
1 metre, es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 
1 metre de la generatriu superior de 
la canonada, procedint posteriorment 
a l'excavació fins a la canonada 
manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica 
a una distància inferior de 0,50 
metres d'una canonada de gas. 

 Una vegada descalçada la canonada 
es lligarà o estampirà per a evitar 
moviments i deterioració de la 
mateixa, per a poder avançar en els 
treballs. 

 No es descobriran trams de 
canonada de longitud superior a 15 
metres. 

 És prohibit de fumar o de realitzar 
qualsevol tipus de foc o espurna dins 
de l'àrea afectada. 

 És prohibit de manipular o d’utilitzar 
qualsevol aparell, vàlvula o 
instrument de la instal·lació en servei. 

 És totalment prohibit la utilització per 
part del personal calçat que porti 
eines metàl·lics, a fi d'evitar la 
possible formació d’espurnes en 
entrar en contacte amb elements 
metàl·lics. 

 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. 

 Per a col·locar o treure bombetes 
dels portabombetes en zones de 
conducció de gas serà obligatori 
desconnectar prèviament el circuit 
elèctric. 

 Totes les màquines utilitzades en 
proximitat de gasoductes que 
funcionin elèctricament, disposaran 
d'una correcta connexió a terra. 

 Els cables o mànegues d'alimentació 
elèctrica utilitzats en aquests treballs 
estaran perfectament aïllats i es 
procurarà que en les seves tirades no 
hi hagi empalmaments. 

 En cas de fuita incontrolada de gas, 
incendi o explosió, tot el personal de 
l'obra s’haurà de retirar més enllà de 
la distància de seguretat assenyalada 
i no s’haurà de permetre l’acostament 
de ningú que no sigui el personal de 
la companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups 
electrògens o compressors, es 
col·locaran tan lluny com sigui 
possible de la instal·lació de gas, 
equipant les fuites amb reixetes 
tallafocs. 
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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. 

 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 
 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 

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 
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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 antivibrador (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. 

7.2.3. Terraplens 

Definició i descripció 

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 motobolquets 

per al transport terres. 
 

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’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 
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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. 

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. 
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 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. 
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 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 
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 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 
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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. 

 Motobolquet 
 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. 
 

 

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 antivibrador (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. 

7.2.4. 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 
considerar el cas que aquest hagi estat 
rebaixat artificialment. 

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. 
 Retrocarregadora. 
 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. 
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 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 desentibat es realitza en el sentit invers. 

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 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 

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 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 
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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 
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.d 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. 
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 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. 

 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. 
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 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’aparellatge” 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. 

 

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. 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 
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 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 
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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. 

 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 de gas 

 S'identificarà el traçat de la canonada 
existent per a ser senyalitzat el risc 
amb advertència de la profunditat de 
la conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada 
estigui a una profunditat igual o 
inferior a 1 metre es començaran els 
treballs a mà fins a arribar a la 
generatriu superior de la canonada, 
en el nombre que s'estimi necessari, 
per assegurar a la posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui 
soterrada a una profunditat superior a 
1 metre es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 
1 metre de la generatriu superior de 
la canonada, procedint posteriorment 
a l'excavació fins a la canonada 
manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica 
a una distància inferior de 0,50 
metres d'una canonada de gas. 
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 Una vegada descalçada la canonada 
es lligarà o estampirà per a evitar 
moviments i deterioració de la 
mateixa, per a poder avançar en els 
treballs. 

 No es descobriran trams de 
canonada de longitud superior a 15 
metres. 

 És prohibit de fumar o de realitzar 
qualsevol tipus de foc o espurna dins 
de l'àrea afectada. 

 És prohibit de manipular o d’utilitzar 
qualsevol aparell, vàlvula o 
instrument de la instal·lació en servei. 

 És prohibit la utilització per part del 
personal calçat que porti eines 
metàl·lics, a fi d'evitar la possible 
formació de espurnes en entrar en 
contacte amb elements metàl·lics. 

 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. 

 Per a col·locar o treure bombetes 
dels portabombetes en zones de 
conducció de gas serà obligatori 
desconnectar prèviament el circuit 
elèctric. 

 Totes les màquines utilitzades en 
proximitat de gasoductes que 
funcionin elèctricament, disposaran 
d'una correcta connexió a terra. 

 Els cables o mànegues d'alimentació 
elèctrica utilitzats en aquests treballs 
estaran perfectament aïllats i es 
procurarà que en les seves tirades no 
hi hagi empalmaments. 

 En cas de fuita incontrolada de gas, 
incendi o explosió, tot el personal de 
l'obra es retirarà més enllà de la 
distància de seguretat assenyalada i 
no es permetrà acostar-se a ningú 
que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups 
electrògens o compressors, es 
situaran tan lluny com sigui possible 
de la instal·lació de gas, equipant les 
fuites amb reixetes tallafocs. 

 

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 
 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. 
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 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció 

obligatòria". 

 Abalisament 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 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 antivibrador (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. 

 

7.3. Neteja i esbrossada 

7.3.1. 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 
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aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs 
les zones de solars on s'hagin realitzat les 
demolicions i procedir a l’esbrossada 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 esbrossada 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. 

7.3.2. 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. 

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. 
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(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 
motoserres. 

(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. 

7.3.3. 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. 

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. 
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 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, 
motobolquet  al solar, per a 
l'evacuació de terres, serà dirigit per 
un cap (encarregat, capatàs). 

 S'abalisarà la zona de treball en què 
existiexi 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 < 1KVolts 

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

5 metres per a tensions entre 110 
KVoltios i 220 KVolts 

7 metres per a tensió de 380 KVolts 

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 
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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 tenir present que no 
provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així 
succeeix, la tensió automàticament es 
reestableix 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. 

 Camions i dúmpers de gran tonatge 

 Excavadora amb cullera bivalva 

 Serra mecànica 

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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7.3.4. 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 pas preferent. 

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

 Senyal de perill indefinit. 

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de 
camions. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal del pendent de la rampa. 

 

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) 

7.3.5. 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): 

 Cascs. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori 
(especialment en dúmpers 
de petita cilindrada). 

 Botes d'aigua de seguretat. 

 Impermeable. 

 Treballs auxiliars (operaris): 

 Cascs. 
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 Pantalla facial. 

 Botes de seguretat de cuir 
en llocs secs i d’aigua en 
llocs humits. 

 Guants de lona i cuir (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. 

7.4. Estructures 

7.4.1. Introducció 

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). 

7.4.1. Estructures de formigó armat in situ 

Definició 
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Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de 
formigó i rodons d’acer corrugat que 
constitueixen la part resistent i  de suport de 
l’edifici. 

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”. 

 

Normativa de seguretat 

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 : 

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. 

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. 

Altres plantes fins al tancament. 

– En el cas que a les plantes no es prevegi la 
realització de cap treball en un període de 
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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: 

– hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la 
planta que s’està construint. 

– 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. 

– 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. 

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 

– 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. 
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– 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 

Bombatge de formigó 

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) 

 

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 
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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 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: 

– 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. 

7.5. Excavació de rases i pous 

7.5.1. 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. 
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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. 

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 desentibat es realitza en el sentit invers. 

7.5.2. 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. 
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Riscos 

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. 

7.5.3. 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 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 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

ANNEX Núm. 3 ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT

 

 
43

 

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 suspendres 
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. 

 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 
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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 
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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 elements 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. 

 

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 < 1KVolts 

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

5 metres per a tensions entre 110 
KVoltios i 220 KVolts 

7 metres per a tensió de 380 KVolts 

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 
succeeix, la tensió automàticament es 
reestableix 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 
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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. 

 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  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. 
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Conduccions de gas  

 S'identificarà el traçat de la canonada 
existent per a ser senyalitzat el risc 
amb advertència de la profunditat de 
la conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada 
estigui a una profunditat igual o 
inferior a 1 metre es començaran els 
treballs a mà fins a arribar a la 
generatriu superior de la canonada, 
en el nombre que s'estimi necessari, 
per assegurar a la posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui 
soterrada a una profunditat superior a 
1 metre es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 
1 metre de la generatriu superior de 
la canonada, procedint-se 
posteriorment a l'excavació fins a la 
canonada manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica 
a una distància inferior de 0,50 
metres d'una canonada de gas. 

 Una vegada descalçada la canonada 
es lligarà per a evitar moviments i 
deterioració de la mateixa, per a 
poder avançar en els treballs. 

 No es descobriran trams de 
canonada de longitud superior a 15 
metres. 

 És prohibit de fumar o de realitzar 
qualsevol tipus de foc o espurna dins 
de l'àrea afectada. 

 És prohibit de manipular o d’utilitzar 
qualsevol aparell, vàlvula o 
instrument de la instal·lació en servei. 

 És prohibit la utilització per part del 
personal calçat que porti eines 
metàl·lics, a fi d'evitar la possible 
formació de espurnes en entrar en 
contacte amb elements metàl·lics. 

 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. 

 Per a col·locar o treure bombetes 
dels portabombetes en zones de 
conducció de gas serà obligatori 
desconnectar prèviament el circuit 
elèctric. 

 Totes les màquines utilitzades en 
proximitat de gasoductes que 
funcionin elèctricament, disposaran 
d'una correcta connexió a terra. 

 Els cables o mànegues d'alimentació 
elèctrica utilitzats en aquests treballs 
estaran perfectament aïllats i es 

procurarà que en les seves tirades no 
hi hagi empalmaments. 

 En cas de fuita incontrolada de gas, 
incendi o explosió,  tot el personal de 
l'obra es retirarà més enllà de la 
distància de seguretat assenyalada i 
no es permetrà acostar-se a ningú 
que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups 
electrògens o compressors, es 
situaran tan lluny com sigui possible 
de la instal·lació de gas, equipant les 
fuites amb reixetes tallafocs. 

 

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 
susprendre 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 



ANNEX Núm. 3 ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

48 
 

 

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 

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) 

7.5.4. 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  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 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) 

7.5.5. 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): 

 Cascs. 

 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): 
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 Cascs. 

 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. 

 

7.6. Sanejament 

7.6.1. Introducció 

Definició 

Tot sistema d'evacuació i tractament de 
residus urbans i industrials, pel qual 
s'aconsegueix la seva eliminació amb 
garanties absolutes d’ordre higiènic. 

Tipus de sanejament 

 Evacuació d'aigües residuals i 
pluvials: 

 Xarxa de clavegueram. 
 Drenatges i avenamientos. 
 Depuradora d’aigües residuals. 

 Evacuació de residus sòlids:  
 Per contenidors (previsió 

d’emmagatzemament de 
contenidors). 

 Per instal·lacions pneumàtiques 
(previsió de dipòsits 
d’emmagatzemament subterranis). 

 Incineradora. 
 

Observacions generals 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota 
classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la 
infraestructura per a residus líquids es 
considerarà: 

 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases i 

pous. 
 Col·locació de connexions de servei i 

col·lectors prefabricats sobre base de 
formigó o sorra i formació 
d'embornals. 

 Farcit 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 estiguin instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació del solar per a 
evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les 
instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions de servei provisionals 
d'obra (aigua i electricitat). 

7.6.2. Xarxa de clavegueram 

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 
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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 

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. 
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 
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 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. 
 S’ha d’evitar que les eslingues 

s’encreuen, ja que això podria produir 
la ruptura de la que quedés creuada. 

 L'eslinga ha d’estar formada per 
ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacaps 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 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 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 
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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 
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. 

 Atès 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 meteorològica 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 
abalisament, abalisament lluminós, 
un extintor, una farmaciola, reixes per 
a pous, un equip moto ventilador, un 
aparell de lectura directa, detector de 
monòxid de carboni, àcid sulfhídric i 
percentatge 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 pantalons amb sola antilliscant, 
guants de PVC 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. 

 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. 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

ANNEX Núm. 3 ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT

 

 
53

 

 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 de igualment 60 min. 

 El personal haurà d’estar 
degudament format, sobre els riscos 
a què està sotmès 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 interruptor 
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 
 Retroexcavadora 
 Grua mòbil 
 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 
 Piconadora 

 

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". 
 Abalisament 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. 

 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. 
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 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 antivibrador (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 antigàs. 

 

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. 

7.7. Xarxes d'abastiment i distribució 

7.7.1. 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 

 Xarxa d'electricitat, enllumenat i 
telecomunicacions, que poden ser: 

a. Subterrànies. 
b. 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. 

 Farcit 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 
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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. 

7.7.2. 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, lluminària 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 
abalisaments) i proteccions 
col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: martells, tests, pales, 
pics, rastell,etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 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. 



ANNEX Núm. 3 ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

56 
 

 

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 meteorològiques 
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 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: 
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 S'ha de vetllar que les eslingues 
estiguin ben muntades. 

 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, 
guardacaps 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 dipositar 
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 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 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 
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 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. 
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 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’ús, 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: 

 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 la 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. 

 Escales de mà 
 Retroexcavadora 
 Grua mòbil 
 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 
 Piconadora 

 

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, 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". 
 Abalisament 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. 

 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 antivibrador (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. 
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 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. 
 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. 

7.7.3. Xarxa d'abastiment d'aigua i 
gas 

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. 

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt 
d'instal·lacions (estacions de regulació i 
mesura, 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 
contra incendis, etc.). 

 

Les parts fonamentals en la xarxa 
d'abastiment de gas: 

 Gasoducte: transporta el gas a alta 
pressió (APB) des de la font 
subministradora fins a les estacions 
de regulació i mesura. 

 Escalonament d' estacions de 
regulació i mesura i xarxes de 
distribució: que transformen l'alta 
pressió ( 80 a 72 bar) del gasoducte a 
la pressió màxima de consum (0,05 
bar). 

 

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 
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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 

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 objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 

Riscos
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 meteorològiques 
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). 
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 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’encreuin ja 

que això podria produir la ruptura de 
la que quedés creuada. 

 L'eslinga ha d’estar formada per 
ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacaps 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 
dipositar sobre el terra i tornar-se a 
lligar correctament. 

 Si quan s’iniciï 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. 

 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 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 falques 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, 
paralitzant 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). 
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 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 independentment 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 
enrere, 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 saltin 
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. 

 Escales de mà 
 Retroexcavadora 
 Grua mòbil 

 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 

 

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. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció 

obligatòria". 
 Abalisament 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 
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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 antivibrador (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). 

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. 

7.8. Paviments 

7.8.1. Introducció 

Definició 

Element superficial que, aplicat a un terra, està 
destinat a millorar les seves propietats 
mecàniques i/o aspecte. 

Tipus de paviments 

 Doble tractament superficial: capes 
de distinta granulometrIa i reg asfàltic. 

 Sobre una base de tot-ú compactada. 

 Sobre una estructura auxiliar. 

 Terra i àrids: terres  formats amb 
terra, còdols rodats, cudols, etc. 

 

Observacions generals 

Per a la construcció dels paviments es seguirà 
el següent procediment: 

 Preparació del terreny. 
 Execució de subbases i bases, en 

cas necessari. 
 Col·locació o execució del propi 

paviment. 
 

S’ha de considerar, abans del inici d'aquesta 
activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació de l'obra per a evitar 
l'entrada de personal aliè a la mateixa; les 
instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions provisionals aigua, 
telèfon i electricitat. 

7.8.2. Definició i descripció 

Definició 

Revestiment de terres mitjançant una 
superposició de capes de diferent 
granulometria i tractament que presenta una 
superfície prou regular i adherent perquè 
faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des 
del punt de vista funcional, com de la 
seguretat ; així mateix, ha de ser prou 
impermeable per a impedir que l'aigua  penetri 
i disminueixi la capacitat que porta de les 
capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 
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Descripció 

Els Doble tractament superficial esta format 
per una una o varies caper d’una emulsió 
asfàltica ECR-2 i sobre una extensió d’ àrids  

Per a realitzar el Doble tractament superficial 
serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

 conductors de maquinària. 

 obrers i peons. 

 asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els 
mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la realització dels paviments: 

 Maquinària: piconadores, 
extendedora, motonivelladora, camió 
formigonera, dúmper o camió   
basculant, dúmper de petita 
cilindrada, carretó elevador per a 
material paletitzat, grup electrogen,  
asfaltadora (calderet de reg asfàltic), 
etc. 

 Útils i eines diversos. 

 Connexió provisional d'aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

7.8.3. 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
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
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. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra 
vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

 

OBSERVACIONS: 

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

(11)En treballs de manutenció de càrregues 
paletitzades. 

(16)Risc específic en treballs de polit. 

(18)Risc causat pel contacte de la pell amb el 
formigó i/o morter. 

(26)Risc causat per la manipulació de peces 
per a pavimentar 

7.8.4. Norma de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar 
aquesta activitat 

 Es garantirà el subministrament de 
material als diferents talls mitjançant 
camions, dúmpers, camions grua, 
camions formigonera, etc. 

 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 

 El personal encarregat de la 
realització de la subbase, base, 
voreres i rigoles i paviments ha de 
conèixer els  riscos específics i l’ús 
dels  mitjans auxiliars necessaris per 
a realitzar amb la major seguretat 
possible. 

 S’ha d'establir la senyalització de 
seguretat viària a la sortida de 
camions mitjançant els senyals de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de 
sortida de camions. 
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 A l’interior de l'obra, s'han de 
col·locar senyals de limitació de 
velocitat. 

 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 als  casos 
necessaris del tall del trànsit viària. 

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

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

 El trànsit de camions, dúmpers, 
piconadores i estendedores, serà 
dirigit por un comandament 
(encarregat, capatàs). 

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

 Durant l’estès d’àrids per a les 
subbases i bases mitjançant camions, 
s’haurà de tindre la precaució en les 
maniobres marxa enrere, seran 
auxiliades mitjançant un 
senyalitzador. 

 En cas de estès i anivellació dels  
àrids mitjançant motonivelladora, 
s’haurà de tindre la precaució que 
aquesta disposi de llums i senyals 
sonores intermitents i clàxon, per a 
senyalitzar la marxa enrere, per evitar 
atropellaments de personal auxiliar. 

 Durant la maniobra d’abocament de 
formigó amb la canaleta s’ha d'evitar 
el moviment incontrolat d’aquesta, per 
aquest motiu, serà guiada per un 
operari. 

 El conductor del camió formigonera, 
durant  l’abocament de formigó, s’ha 
d’estar atent a les instruccions de 
l’operari que guiï  l’abocament. 

 L’operari que realitzi l’abocament del 
formigó haurà d' usar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de 
seguretat de canya alta.  

 La manipulació de les peces per a 
voreres s’han de realitzar amb estris 
o maquinària adequats per a evitar la 
caiguda de les peces en la 
manipulació o trasllat. 

 En cas de realització del reg asfàltic 
mitjançant la llança esparcidora s’ha 
d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi 
el conducte. 

 Els  operaris que treballen amb asfalt 
en calent s’ha de tindre la precaució 
de no tocar aquest, per a evitar 
cremades i dermatitis. 

 Si en calent toca la pell, aquesta s’ha 
de refredar ràpidament amb aigua 
freda, i si la cremada és extensa s’ha 
d' cobrir  amb gases estèrils i portar a 
l’accidentat a un centre assistencial. 

 No s’han d’usar dissolvents per a 
treure  l’asfalt de la carn cremada, ni 
intentar treure partícules d’asfalt dels 
ulls. 

 A les cabines dels conductors de la 
maquinària d’asfaltat s’haurà de 
disposar d'una farmaciola de primers 
auxilis per a atendre, com primera 
assistència, a les possibles cremades 
o altres lesiones que es puguin 
produir durant el treball. 

 En treballs en asfalt en calent s’han 
de preveure l’existència d'extintors de 
productes químics secs o de diòxid 
de carboni per a apagar possibles 
focs. 

 En cas que bufi vent, no es 
realitzaran operacions de reg asfàltic. 

 A cada moment, els treballadors que 
realitzi el reg asfàltic han d'usar casc 
(gorro de teixit cenyit), granota de 
treball cenyit i tancat, botes de 
seguretat de sola alta (preferiblement 
de sola de fusta), guants de cuiro i 
pantalla facial. 

 A cada moment, els treballadors que 
realitzin treballs auxiliars amb asfalt 
hauran d'usar, davant del risc de 
contacte amb  l’asfalt calent, casc, 
granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro. 

 En la realització de la subbase, base i 
pavimentació s’haurà de considerar la 
possible presència d’algun servei aeri 
existent (línies aèries elèctriques o de 
telecomunicacions) i s’haurà de tindre 
present, en cas que no es puguin 
desviar o suprimir el subministrament, 
les normes de seguretat que 
s’especifiquen a continuació. 

7.8.5. Normativa de seguretat en cas 
de treballs a prop de serveis 
existents: 

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

5 metres per a tensions entre 110 
KVoltios i 220 KVolts 

7 metres per a tensió de 380 KVolts 

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 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 
elèctrica ha de tindre's en compte que 
no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així 
succeeix, la tensió automàticament es 
reestableix 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 qual es va 
causar el contacte elèctric, 
per a aconseguir separar la 
màquina del contacte 
elèctric. 

 Si és impossible de 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 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 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. 

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 

 Formigonera pastera 

 Estenedora de productes bituminosos 

 Màquina d'asfaltar 

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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7.8.6. 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. 

 Extintor de  pols química seca o 
diòxid de carboni. 

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. 

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 risc 
d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc 
d'incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants 
. 

 Senyal de prohibit fumar. 

 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) 

7.8.7. Relació d’equips de protecció 
individual. 

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

 Treballs de transport (conductors): 

 Cascs de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori 
(especialment en dúmpers 
de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i 
formigons: 

 Cascs de seguretat. 

 Guants de goma (neoprè). 

 Granota de treball. 

 Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de reg asfàltic: 

 Cascos de seguretat (gorra 
de teixit cenyit). 

 Guants de cuiro. 

 Granota de treball cenyit i 
tancat. 

 Botes de seguretat de sola 
alta (preferiblement de 
fusta). 

 Pantalla facial.  

 Per als treballs auxiliars d'asfaltat i 
pavimentació: 

 Cascs de seguretat. 
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 Guants de cuir. 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir de seguretat. 

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. 

 

7.9. Senyalització viària 

7.9.1. Introducció 

Definició 

Comprèn bàsicament les marques vials de les 
calçades (senyalització horitzontal) i els 
senyals d'informació, circulació i xarxa de 
semàfors (senyalització vertical), pretenent 
aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Tipus de senyalització viària 

 Senyalització horitzontal (marques 
horitzontals). 

 Senyalització vertical. 

Observacions generals 

La senyalització horitzontal consisteix en 
marques vials pintades sobre paviment, 
s'efectua mitjançant aire impulsat a través d'un 
broc, amb una petita sortida, a una pressió tal 
que impulsa la pintura produint una boirina 
d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, 
la pressió la genera un grup compressor; 
podent-se realitzar: 

 Pintat manual amb pistola, s’efectua 
manualment; o 

 Pintat amb màquina autopropulsada. 

La senyalització vertical consisteix en: 

 Semàfors. 
 Senyals de trànsit: el codi de 

circulació les classifica en tres grups: 

advertència de perill, reglament i 
indicació. 

 Senyals d’informació. 

S’ha de considerar, abans del inici d'aquesta 
activitat, que ja estiguin instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obra per a 
evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; 
les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions provisionals aigua, 
telèfon i electricitat. 

7.9.2. Senyalització horitzontal 

Definició i descripció 

Definició 

Comprèn les marques vials de les calçades, 
regulades pel codi de circulació i/o ordenances 
municipals, pretenent aconseguir, junt amb la 
senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, 
comoditat i protecció del trànsit rodat i de 
vianants. 

Descripció 

Tots els senyals horitzontals es realitzen 
mitjançant pintures sobre paviment: asfalt, 
formigó, etc. Aquestes pintures han de resistir 
perfectament la intempèrie, mantenir el color 
(blanc habitualment), no ser lliscants amb pluja 
i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització 
horitzontal (marques vials) són: 

 Passos de vianants. 
 Zones d’estacionament. 
 Senyalització de carrils en vials i 

carreteres per a automòbils: comprèn 
el disseny dins d’un viària dels carrils 
per a circulació de vehicles. 

 Inscripcions: tenen per objecte 
proporcionar al conductor una 
informació complementària recordant-
li l’obligació de complir allò que s’ha 
ordenat per un senyal vertical o en 
certs casos imposar per si mateixa 
una determinada prescripció. 

 Altres: Hi ha nombrosos serveis que 
es creïn en les vies urbanes i que han 
de ser correctament senyalitzats per 
a evitar confusions, accidents, etc, en 
aquest grup s’inclouen la 
senyalització de carrils bici, autobús, 
etc, la senyalització de parades 
d’autobusos, taxis, etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà 
imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

 Conductors de Maquinària. 
 Pintors. 

També serà necessari tenir en compte els 
mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la realització dels paviments: 
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 Maquinària: màquina autopropulsada 
per a pintat de marques lineals, 
pistola de pintat, compressor 
pneumàtic, etc.  

 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 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 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra 
vehicles 

 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc causat per l'ús de 
dissolvents. 

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 

 El personal encarregat de la 
realització de les marques vials ha de 
conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 

 S'evitarà en la mesura que es pugui 
el contracte directe de pintures amb 
la pell, per a això es dotarà als 
treballadors que realitzin aquest 
treball de peces adequades que els 
protegeixen d'esquitxades i permeten 
la seva mobilitat (casc de seguretat, 
pantalla facial antiesquitxades o 
ulleres, granota de treball, guants de 
neoprè i botes de seguretat). 

 L'abocament de pintures i matèries 
primeres sòlides com a pigments, 
ciments, i altres, es portarà a terme 
des de poca altura per a evitar 
esquitxades i núvols de pols. 

 Quan s'apliquin imprimacions que 
desprenguin vapors orgànics els 
treballadors hauran d’estar dotats 
d'adaptador facial que ha de complir 
amb les exigències legals vigents. En 
aquest adaptador facial anirà adaptat 
el seu corresponent filtre químic. 

 Quan s'apliquin pintures amb riscos 
d'inflamació s'allunyaran del treball 
les fonts radiants de calor, en 
especial és totalment prohibit de 
fumar, tenint previst en les proximitats 
del tall un extintor. 

 L'emmagatzemament de pintures 
susceptible d'emanar vapors 
inflamables s’haurà de fer en 
recipients tancats allunyant-los de 
fonts de calor i en particular quan 
s'emmagatzemen recipients que 
continguin nitrocel·lulosa s'haurà de 
realitzar un volteig periòdic dels 
mateixos, per a evitar el risc 
d'inflamació. 

 S'instal·laran extintors de pols 
química seca al costat de la porta 
d'accés al magatzem de pintures. 

 No s'han d'efectuar treballs de pintura 
per polvorització amb productes que 
continguin sulfur de carbó, tetraclorur 
de carboni, arsènic i compostos 
d'arsènic o més de 1% de benzè o 
d'alcohol metílic. 

 Els rebutjos de cotó, draps per a la 
neteja i altres articles anàlegs 
s'haurien de posar, una vegada 
utilitzats, en recipients metàl·lics amb 
tapadores hermètiques. 

 Les pintures a base de sílice s’han de 
conservar recipients on s'indiqui 
clarament el seu contingut. 
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 El magatzem de pintures haurà de 
disposar de ventilació. 

 Sobre la porta del magatzem de 
pintures s’haurà d'instal·lar els 
següents senyals: advertència 
material inflamable, advertència 
material tòxic, prohibit fumar. 

 Abans d'usar la pintura l'operari 
s’haurà d'informar de les mesures de 
seguretat i instruccions del tipus i 
classe de pintura que empra. 

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

 El conductor de la màquina 
autopropulsada de pintat ha de portar 
casc de seguretat, granota de treball i 
botes de seguretat. 

 S’ha de tindre la precaució que la 
màquina autopropulsada de pintat 
estigui en contacte permanent amb el 
terra per a descarregar l'electricitat 
estàtica, generada pel fregament del 
pigment de la pintura en sortir per la 
tovera. 

 

Donat el perill d'incendi que comporta la 
manipulació de líquids inflamables, és 
necessari disposar en la màquina 
autopropulsada de pintat d'un extintor de pols 
química. 

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. 

 Pistola per a pintat 
 

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. 
 Extintor de pols química seca. 

 

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 en el Treball, 
segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc 
d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc 
d'incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de prohibit fumar. 
 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 de protecció obligatòria de la 

cara. 
 Senyal de protecció obligatòria 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 

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

Treballs de transport (conductors): 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 

 

Per als treballs amb pintura: 

 Cascos de seguretat. 
 Guants de goma (neoprè). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuiro de seguretat. 
 Mascareta amb filtre químic.  
 Pantalla facial, 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 
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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. 

7.9.3. Senyalització vertical 

Definició i descripció 

Definició 

Comprèn els senyals d'informació, circulació i 
xarxa de semàfors, regulades pel codi de 
circulació i/o ordenances municipals, pretenent 
aconseguir, junt amb la senyalització 
horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Descripció 

Els elements fonamentals de la senyalització 
vertical són: 

 Semàfors: s'ha d'haver previst les 
canalitzacions i fonamentació, s'han 
de situar a l'altura de la línia de 
parada dels cotxes als passos de 
vianants; s'han de dimensionar les 
llums i viseres amb la grandària 
necessària per a fer-les visibles a 
qualsevol circumstància; els semàfors 
han d’estar connectats a una presa 
de terra. 

 Senyals de trànsit: conforme a les 
normes de trànsit establides al codi 
de circulació; situant-se en façanes 
d'edificis o en tancaments de 
parcel·les i disposades 
perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m 
d'altura sobre el terra; també es 
poden col·locar pals enclavats a les 
voreres, als voltants dels rastells o de 
les alineacions, a fi de no crear 
obstacles amb elles. L'altura mínima 
de col·locació d'un senyal, segons el 
codi de circulació, és d'1 metre 
d'altura. 

 Senyals d'informació: informen de la 
direccions a seguir, edificis singulars, 
sortides de la ciutat, etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà 
imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

 Obrers. 
 Peons. 

 Conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els 
mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 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 4 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. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra 
vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 

Norma de seguretat 

Posada al punt de l'obra per a realitzar 
aquesta activitat 
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 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 

 El personal encarregat de la 
col·locació dels senyals verticals ha 
de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 

 En la manipulació de materials 
s’hauran de considerar posicions 
ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions.  

 Les columnes dels semàfors 
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. 

 L'hissat 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. 

 Per a realitzar l'eslingat: 
 S'ha de cuidar que les eslingues 

estiguin ben muntades. 
 Evitar que les eslingues s'encreuen ja 

que això podria produir la ruptura de 
la que quedés creuada. 

 L'eslinga ha d’estar formada per 
ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacaps 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 no es trobés ben lligada 
o ben equilibrada, s'ha de dipositar 
sobre el terra i s’ha de tornar a lligar 
bé. 

 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés 
qualsevol dificultat en l'elevació de la 
càrrega, no insistir en això i 
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 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 dipositar les 
càrregues a zones 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. 

 Els treballs de hissat, desplaçament i 
dessolatguet o col·locació de 
columna, etc. ha de ser auxiliat per 
una persona que conegui els senyals 
de comandament de la grua.  

 Els operaris que realitzin el transport i 
col·locació dels senyals vials hauran 
d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota 
de treball i botes de cuiro de 
seguretat. 

 

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. 

 Oxitallada 
 Martell pneumàtic 

 

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: 
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 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de pols química seca. 

 

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 en el Treball, 
segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc 
d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc 
d'incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de prohibit fumar. 
 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 de protecció obligatòria de la 

cara. 
 Senyal de protecció obligatòria 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 

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

 Treballs de transport (conductors): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Treballs de transport manual i 

col·locació: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuiro i lona (tipus 

americà). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuiro de seguretat. 

 

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. 

7.10. Elements auxiliars 

7.10.1. Oxitallada 

 El subministrament i transport intern 
d'obra de les ampolles de gasos 
liquats s'efectuarà sobre les següents 
condicions: 

 Hauran d’estar protegides les 
vàlvules de tall amb la corresponent 
caperutxa protectora. 

 No es barrejaran les bombones de 
gasos diferents. 

 Les bombones s'hauran de 
transportar en batees engabiades en 
posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de 
gasos liquats romanguin exposades 
al sol de manera perllongada. 

 S’han d'usar les bombones de gasos 
liquats en posició vertical. 

 S’ha de prohibir l’abandonament de 
les bombones després del seu ús. 

 Les bombones de gasos liquats 
s'arreplegaran en llocs 
d'emmagatzemament tot i destriant 
les buides de les que estiguin plenes. 

 El magatzem de gasos liquats 
s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb 
ventilació constant i directa. 

 Es senyalitzarà les entrades al 
magatzem amb el senyal de perill 
explosió i prohibit fumar. 

 Es controlarà que el bufador quedi 
completament apagat una vegada 
finalitzada la feina. 

 S’ha de comprovar que hi hagi les 
vàlvules antirretrocés de flama. 

 S’ha de vigilar que no hi hagi fuites 
de gas en les mànegues 
d'alimentació. 
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 A tots els operaris de l'oxitallada han 
de conèixer la següent normativa: 

 Utilitzar sempre els carros porta 
bombones per a realitzar la feina amb 
major seguretat i comoditat. 

 S’ha d'evitar que es colpegin les 
ampolles o que puguin caure des 
d'altura per eliminar possibilitats 
d'accidents. 

 L'operari ha d'usar casc de polietilè 
(per a desplaçaments per l'obra), elm 
de soldador (casc + careta de 
protecció) o pantalla de protecció de 
sustentació manual, guants de cuiro, 
maneguins de cuiro, polaines de 
cuiro, davantal de cuiro i botes de 
seguretat. 

 No s'han d'inclinar les bombones 
d'acetilè per a esgotar-les. 

 No s'han d'utilitzar les bombones 
d'oxigen tombades. 

 Abans d'encendre l’encenedor s'ha 
de comprovar que estiguin ben fetes 
les connexions de les mànegues i 
aquestes estiguin en perfecte estat. 

 Abans d'encendre l’encenedor s'ha 
de comprovar que estiguin 
instal·lades les vàlvules antirretrocés, 
per a evitar possibles retrocessos de 
flama. 

 Per a comprovar que a les mànegues 
s’han de submergir, aquestes, sota 
pressió a recipient amb aigua. 

 No s’ha d'abandonar el carro porta 
bombones en absència perllongada, 
s’ha de tancar el pas de gas i portar 
el carro a un lloc segur. 

 S’ha d’obrir sempre el pas de gas 
mitjançant la clau apropiada. 

 S’ha d'evitar focs a l'entorn de les 
ampolles de gasos liquats. 

 No dipositar l’encenedor al terra. 
 S’ha d’assegurar que la trajectòria de 

la mànega sigui el més curta 
possible. 

 Les mànegues d’aquests dos gasos 
s'han d'unir entre si mitjançant cinta 
adhesiva. 

 S’han d'utilitzar mànegues de colors 
diferents per a cada gas (oxigen color 
blau, acetilè color vermell) 

 No s'ha d'emprar acetilè per a soldar 
o tallar materials que continguin 
coure; per poc que contingui serà 
suficient perquè es produeixi una 
reacció química i es formi un compost 
explosiu. 

 En cas d'utilització de l’encenedor per 
desprendre pintures l'operari haurà 
d'usar mascareta protectora amb 
filtres químics específics per als 
productes que es van a cremar. 

 En cas de soldar o tallar elements 
pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en 
un local ben ventilat. 

 Una vegada utilitzades les mànegues 
s'han d'arreplegar als carretons, així 
es realitzarà la feina d'una forma més 
còmoda, ordenada i per tant segura. 

 És prohibit de fumar mentre es solda, 
es talla, es manipuli encenedors o 
bombones. Tampoc s'ha de fumar al 
magatzem de bombones. 

 

7.10.2. Escales de mà 

 A les escales de fusta el travesser ha 
de ser d'una sola peça i els esgraons 
han d'anar acoblats. 

 En cas de pintar-se l'escales de fusta, 
s'ha de fer mitjançant vernís 
transparent. 

 No han de superar altures superiors a 
5 metres. 

 Per a altures entre 5 i 7 metres 
s'hauran d'utilitzar travessers 
reforçats en el seu centre. 

 Per a altures superiors a 7 metres 
s'han d'utilitzar escales especials. 

 Han de disposar de dispositius 
antilliscants a la seva base o ganxos 
de subjecció al capdavant. 

 L'escala haurà de sobrepassar, en 
qualsevol cas, la distància d’un 1 
metre el punt de desembarcament. 

 L'ascens o descens per l'escala s'ha 
de realitzar de front a aquesta. 

 

7.10.3. 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 
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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 surti 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. 

 

7.10.4. 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 umbracle. 

 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. 

 

7.10.5. 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. 

 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 antiimpactes, 
mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

7.10.6. Martell elèctric 

 El martell elèctric haurà d’estar 
insonoritzat. En cas que això no sigui 
possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual 
(auriculars o taps). 
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 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 (en cas 
d'ambients amb pols 
pneumoconiòtics) i ulleres. 

 Abans d' accionar el martell s’ha 
d’assegurar que tingui la presa de 
terra connectada al circuit de terra, o 
si no n'hi ha, s’ha d'observar a la 
placa de característiques que el 
mateix té doble aïllament. 

 Abans d'iniciar la feina ha de 
consultar amb encarregat o 
comandament, si hi ha instal·lacions 
encastades que puguin ser atrapades 
pel punter. 

 Abans d'accionar el martell elèctric 
s'ha d'assegurar que el punter es 
troba ben subjecte. 

 S'ha de substituir el punter en el cas 
que s'observi deterioració o desgast 
d'aquest. 

 No s’haurà d’abandonar mai el 
martell mentre estigui connectat. 

 No s’haurà de deixar, sota cap 
concepte, el martell clavat al terra. 

 L'operari que manipuli el martell 
haurà d'usar casc de seguretat, 
davantal, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro i si escau 
ulleres antiimpactes, mascareta 
antipols i protectors auditius. 

 

7.10.7. 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 
antivibrador. 

 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. 

 

7.10.8. 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 surtin de la 
vorera de la caixa. 
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 Al motobolquet 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 antivibrador. 

 No s'ha de circular amb el 
motobolquet i per rampes superiors al 
20% en terrenys humits o al 30% en 
terrenys secs. 

 

7.10.9. 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. 

 

7.10.10. 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. 

 

7.10.11. Grua mòbil 

 Ha de tindre's en compte: 
 Abans de començar qualsevol 

maniobra d'elevació o descens s’han 
de desplegar les potes 
estabilitzadores. 

 No treballar amb el cable inclinat. 
 S’ha de complir a cada moment el RD 

2370/1966, de 18 de novembre, pel 
qual s'aprova la Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i 
Manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades. 

 

7.10.12. 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 recolzament 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. 
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 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. 

 

7.10.13. 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. 

 El quadre de zona haurà de disposar 
de protecció diferencial i magneto 
tèrmica. 

 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. 

 

7.10.14. 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 
pels corrons. 

 L'operador ha d'usar cinturó 
antivibrador en les piconadores. 

 La màquina haurà d’estar dotada de 
llums de marxa davant i de retrocés. 

 

7.10.15. 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. 

 

7.10.16. 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. 
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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. 

 

7.10.17. Grup electrogen 

 El grup electrogen s’instal·larà a 
l’obra en la zona assignada per la 
direcció de l’obra.  

 El trasllat i la seva ubicació, pels 
operaris, es realitzarà a una distància 
mai inferior als dos metres de talls i 
talussos, en prevenció de riscos de 
esllavissades. 

 El transport en suspensió amb una 
grua es realitzarà eslingat per quatre 
punts de tal manera que garanteixi la 
seva estabilitat. I el transport dins 
d'una caixa de camió es realitzarà 
completament immobilitzat, calçant-la 
i lligant-la per a evitar moviments. 

 El grup electrogen haurà d’estar 
insonoritzat. En cas que no sigui 
possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual 
(auriculars o taps). 

 Les carcasses protectores del grup 
estaran sempre instal·lades i en 
posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per a evitar 
l'emissió de soroll. 

 En cas de l'exposició del grup a altes 
temperatures ambientals s’haurà de 
col·locar sota un umbracle. 

 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. 

 S'instal·larà una presa de terra 
connectada al punt de l'estrela 
(neutre) del generador. 

 La connexió de la presa de terra al 
grup electrogen s'ha de realitzar 
sempre que les bobines del 
generador estiguin connectades en 
estrela, per a facilitar el retorn dels 
corrents de defecte. 

 És prohibit de connectar directament 
els consums al grup electrogen. Pel 
que sempre que es connecti s’ha de 
fer a través d'un quadro amb 
protecció magneto tèrmic (protecció 
contra curtcircuits i sobreintensitats) i 
diferencial ( protecció de corrents de 
fuita o contacte directe amb parts 
actives). 

 En cas de grups electrògens de petita 
potència amb doble aïllament es 
poden connectar al mateix sense la 
protecció diferencial, causat per la 
impossibilitat de retorn del corrent de 
defecte. 

 Per a garantir la protecció de 
contacte elèctric als consums, ha 
d’estar proveïda, al seu torn, de doble 
aïllament. 

 S’ha de garantir el contacte de la 
carcassa del grup electrogen a la 
posada a terra. 
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 S’ha de procurar la independència 
total de la presa de terra del grup 
electrogen i el corresponent circuit de 
terra dels consums del circuit de terra 
definitiu de l'obra. 

 És prohibit d’usar com a presa de 
terra elements metàl·lics de l'obra 
(canonades, tanques, etc.). 

 

7.10.18. 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. 

 

7.10.19. 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. 

 

7.10.20. 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 de construir les Instal·lacions 
d'Higiene i Benestar amb els 
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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. 

 

7.10.21. 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. 

 

7.10.22. Maquinària de moviment de 
terres 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

 Els conductors-operadors no han de 
portar robes soltes o àmplies. 

 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 del 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. 
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 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 semi-avaria, 
s’ha de reparar primer per a poder 
reprendre 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 al 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 les falques necessàries 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. 

 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. 

 

 

 

Tarragona, maig de 2017 

 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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AMIDAMENTS 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 1 

 

 CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,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 

  8,000 

 H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat 

 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb 
 muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament 
 i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

  8,000 

 H1444032 u Mascareta facial allotj.1filtre,cautxú nat.,5fix. 

 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb 
 cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

  8,000 

 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 

  8,000 

 H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 

 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 

  8,000 

 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 

 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 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 

  8,000 

 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 me- 
 tàl·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 

  8,000 

 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 

 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
 homologat segons UNE-EN 340 

  8,000 

 H148G700 u Cinturó p/senyalis.,tires reflec. 

 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

  8,000 

 H1453310 u Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell 

 Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre su- 
 port de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell 

  8,000 



AMIDAMENTS 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 2 

 

 CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 H15AK051 m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió 

 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de ca- 
 mió 

  20,000 

 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 

 Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 

  2,000 

 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 

 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 
 el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de dis- 
 tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

  2,000 

 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 major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
 distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

  1,000 

 HB2A2325 m Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120 col.fix.mecàniq 

 Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de conten- 
 ció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 
 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixa- 
 cions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o 
 superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs 

  5,000 

 HB2C1000 m Barrera form.doble pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs 

 Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntat- 
 ge inclòs 

  2,000 



AMIDAMENTS 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 3 

 

 CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 W. 

 Radiador infrarojos de 1000 W. 

  1,000 

 HM31U001 U. Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col.lo 

 Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col·locació i suport. 

  1,000 

 HQU1B150 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m 

 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats 
 per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
 tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, ins- 
 tal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 
 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 

  5,000 

 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 

 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for- 
 mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment for- 
 mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vi- 
 dre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

  5,000 

 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 

 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el des- 
 muntatge inclòs 

  10,000 



AMIDAMENTS 
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 4 

 

 CAPITOL 04 FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC 
 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 

  1,000 

 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida+base lona,p/salvam. 

 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

  1,000 

 HQUAM000 u Reconeixement med. 

 Reconeixement mèdic 

  10,000 

 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 

 Curset de primers auxilis i socorrisme 

  1,000 

 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salud en el treball 

 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 

  6,000 

 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salud en el treball. 

 Formació en Seguretat i Salut 

  10,000 
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QUADRE DE PREUS 1 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 1 

 

 CAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 3,98 
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo- 
 logat segons UNE-EN 812 
 TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat 5,26 
 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb 
 muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratlla- 
 ment i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
 CINC  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 
 H1444032 u Mascareta facial allotj.1filtre,cautxú nat.,5fix. 60,03 
 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural 
 amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 
 SEIXANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS 
 H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 11,55 
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 
 UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
 ONZE  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
 H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 8,57 
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 18,70 
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina- 
 da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment 
 ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 
 DIVUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
 H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 14,16 
 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 
 CATORZE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 3,62 
 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de 
 gruix, homologat segons UNE-EN 340 
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
 H148G700 u Cinturó p/senyalis.,tires reflec. 5,85 
 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
 CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 H1453310 u Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell 1,74 
 Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre 
 suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell 
 UN  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 



QUADRE DE PREUS 1 
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 2 

 

 CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 H15AK051 m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió 2,50 
 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de 
 camió 
 DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 34,53 
 Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES 
 CÈNTIMS 

 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 33,17 
 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular 
 amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 TRENTA-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 
 HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v 21,52 
 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 
 blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 
 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
 HB2A2325 m Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120 col.fix.mecàniq 32,34 
 Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de con- 
 tenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 
 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fi- 
 xacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi 
 igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs 
 TRENTA-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
 HB2C1000 m Barrera form.doble pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs 37,39 
 Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el des- 
 muntatge inclòs 
 TRENTA-SET  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 3 

 

 CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 W. 16,85 
 Radiador infrarojos de 1000 W. 
 SETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 HM31U001 U. Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col.lo 30,20 
 Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col·locació i suport. 
 TRENTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS 
 HQU1B150 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m 46,51 
 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for- 
 mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 
 format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral 
 de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat 
 amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 
 QUARANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 40,17 
 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 
 formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pavi- 
 ment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mi- 
 neral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 QUARANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 
 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 45,87 
 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el 
 desmuntatge inclòs 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 4 

 

 CAPITOL 04  FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC 
 HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 95,87 
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre- 
 ball 
 NORANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida+base lona,p/salvam. 161,23 
 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
 CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
 HQUAM000 u Reconeixement med. 27,44 
 Reconeixement mèdic 
 VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 144,91 
 Curset de primers auxilis i socorrisme 
 CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-UN 
 CÈNTIMS 

 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salud en el treball 17,62 
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 
 DISSET  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salud en el treball. 8,18 
 Formació en Seguretat i Salut 
 VUIT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo- 
 logat segons UNE-EN 812 
 Materials .................................................................  3,82384 

 Suma la partida ......................................................  3,82384 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,15295 
 Arrodoniment .........................................................  0,00321 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,98 

 H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat 
 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb 
 muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratlla- 
 ment i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
 Materials .................................................................  5,06118 

 Suma la partida ......................................................  5,06118 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,20245 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00363 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 

 H1444032 u Mascareta facial allotj.1filtre,cautxú nat.,5fix. 
 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural 
 amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 
 Materials .................................................................  57,72283 

 Suma la partida ......................................................  57,72283 
 Costos indirectes ................................  4,00% 2,30891 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00174 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,03 

 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 
 Materials .................................................................  11,10628 

 Suma la partida ......................................................  11,10628 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,44425 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00053 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,55 

 H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 Materials .................................................................  8,23653 

 Suma la partida ......................................................  8,23653 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,32946 
 Arrodoniment .........................................................  0,00401 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,57 

 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina- 
 da sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment 
 ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 
 Materials .................................................................  17,97875 

 Suma la partida ......................................................  17,97875 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,71915 
 Arrodoniment .........................................................  0,00210 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,70 

 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 
 Materials .................................................................  13,61078 

 Suma la partida ......................................................  13,61078 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,54443 
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 Arrodoniment .........................................................  0,00479 

 TOTAL PARTIDA..................................................  14,16 

 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 
 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de 
 gruix, homologat segons UNE-EN 340 
 Materials ................................................................  3,48096 

 Suma la partida .....................................................  3,48096 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,13924 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00020 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,62 

 H148G700 u Cinturó p/senyalis.,tires reflec. 
 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
 Materials ................................................................  5,62768 

 Suma la partida .....................................................  5,62768 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,22511 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00279 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,85 

 H1453310 u Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell 
 Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre 
 suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell 
 Materials ................................................................  1,67712 

 Suma la partida .....................................................  1,67712 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,06708 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00420 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,74 
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 CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 H15AK051 m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió 
 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de 
 camió 
 Materials .................................................................  2,40015 

 Suma la partida ......................................................  2,40015 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,09601 
 Arrodoniment .........................................................  0,00384 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 

 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 
 Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 
 Materials .................................................................  33,20495 

 Suma la partida ......................................................  33,20495 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,32820 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00315 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,53 

 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 
 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular 
 amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  14,54997 
 Materials .................................................................  17,34855 

 Suma la partida ......................................................  31,89852 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,27594 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00446 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,17 

 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 major 29 cm, per ser vista fins 
 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  14,54997 
 Materials .................................................................  6,13792 

 Suma la partida ......................................................  20,68789 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,82752 
 Arrodoniment .........................................................  0,00459 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,52 



QUADRE DE PREUS 2 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 4 

 

 HB2A2325 m Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120 col.fix.mecàniq 
 Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de con- 
 tenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 
 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fi- 
 xacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi 
 igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  2,30236 
 Maquinaria .............................................................  0,73136 
 Materials ................................................................  28,05829 

 Suma la partida .....................................................  31,09201 
 Costos indirectes .................................  4,00% 1,24368 
 Arrodoniment .........................................................  0,00431 

 TOTAL PARTIDA..................................................  32,34 

 HB2C1000 m Barrera form.doble pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs 
 Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el des- 
 muntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  18,61085 
 Maquinaria .............................................................  14,25480 
 Materials ................................................................  3,08166 

 Suma la partida .....................................................  35,94731 
 Costos indirectes .................................  4,00% 1,43789 
 Arrodoniment .........................................................  0,00480 

 TOTAL PARTIDA..................................................  37,39 
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 CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 W. 
 Radiador infrarojos de 1000 W. 
 Materials .................................................................  16,20032 

 Suma la partida ......................................................  16,20032 
 Costos indirectes ................................  4,00% 0,64801 
 Arrodoniment .........................................................  0,00167 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,85 

 HM31U001 U. Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col.lo 
 Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col·locació i suport. 
 Materials .................................................................  29,04151 

 Suma la partida ......................................................  29,04151 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,16166 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00317 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,20 

 HQU1B150 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m 
 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for- 
 mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 
 format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral 
 de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat 
 amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 
 Materials .................................................................  44,72326 

 Suma la partida ......................................................  44,72326 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,78893 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00219 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,51 

 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 
 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 
 formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i pavi- 
 ment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mi- 
 neral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 Materials .................................................................  38,62599 

 Suma la partida ......................................................  38,62599 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,54504 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00103 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,17 

 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 
 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el 
 desmuntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  3,63749 
 Materials .................................................................  40,46765 

 Suma la partida ......................................................  44,10514 
 Costos indirectes ................................  4,00% 1,76421 
 Arrodoniment .........................................................  0,00065 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,87 
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 CAPITOL 04  FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC 
 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 tre- 
 ball 
 Materials ................................................................  92,18210 

 Suma la partida .....................................................  92,18210 
 Costos indirectes .................................  4,00% 3,68728 
 Arrodoniment .........................................................  0,00062 

 TOTAL PARTIDA..................................................  95,87 

 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida+base lona,p/salvam. 
 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
 Materials ................................................................  155,03319 

 Suma la partida .....................................................  155,03319 
 Costos indirectes .................................  4,00% 6,20133 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00452 

 TOTAL PARTIDA..................................................  161,23 

 HQUAM000 u Reconeixement med. 
 Reconeixement mèdic 
 Materials ................................................................  26,38673 

 Suma la partida .....................................................  26,38673 
 Costos indirectes .................................  4,00% 1,05547 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00220 

 TOTAL PARTIDA..................................................  27,44 

 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 
 Curset de primers auxilis i socorrisme 
 Materials ................................................................  139,33750 

 Suma la partida .....................................................  139,33750 
 Costos indirectes .................................  4,00% 5,57350 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00100 

 TOTAL PARTIDA..................................................  144,91 

 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salud en el treball 
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 
 Materials ................................................................  16,94296 

 Suma la partida .....................................................  16,94296 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,67772 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00068 

 TOTAL PARTIDA..................................................  17,62 

 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salud en el treball. 
 Formació en Seguretat i Salut 
 Materials ................................................................  7,86359 

 Suma la partida .....................................................  7,86359 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,31454 
 Arrodoniment .........................................................  0,00187 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. Estudi de Seguretat i Salut 
 

PRESSUPOST PARCIAL 
 



 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 1 

 

 CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,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 

  8,000 3,98 31,84 

 H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat 

 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb 
 muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament 
 i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

  8,000 5,26 42,08 

 H1444032 u Mascareta facial allotj.1filtre,cautxú nat.,5fix. 

 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb 
 cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

  8,000 60,03 480,24 

 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 

  8,000 11,55 92,40 

 H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 

 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 

  8,000 8,57 68,56 

 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 

 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 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 

  8,000 18,70 149,60 

 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 me- 
 tàl·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 

  8,000 14,16 113,28 

 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 

 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
 homologat segons UNE-EN 340 

  8,000 3,62 28,96 

 H148G700 u Cinturó p/senyalis.,tires reflec. 

 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

  8,000 5,85 46,80 

 H1453310 u Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell 

 Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre su- 
 port de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell 

  8,000 1,74 13,92 

 TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ..............................................  1.067,68 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 2 

 

 CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 H15AK051 m2 Lona PE+malla reforç p/recobr.caixa camió 

 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de ca- 
 mió 

  20,000 2,50 50,00 

 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 

 Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 

  2,000 34,53 69,06 

 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 

 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 
 el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de dis- 
 tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

  2,000 33,17 66,34 

 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 major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
 distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

  1,000 21,52 21,52 

 HB2A2325 m Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120 col.fix.mecàniq 

 Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de conten- 
 ció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 
 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixa- 
 cions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o 
 superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs 

  5,000 32,34 161,70 

 HB2C1000 m Barrera form.doble pref.,New Jersey,col.+desmunt.inclòs 

 Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntat- 
 ge inclòs 

  2,000 37,39 74,78 

 TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES ............................................  443,40 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 3 

 

 CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 W. 

 Radiador infrarojos de 1000 W. 

  1,000 16,85 16,85 

 HM31U001 U. Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col.lo 

 Extintor de pols polivalent de 6 l., Inclòs col·locació i suport. 

  1,000 30,20 30,20 

 HQU1B150 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m 

 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats 
 per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
 tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, ins- 
 tal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 
 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 

  5,000 46,51 232,55 

 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 

 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for- 
 mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment for- 
 mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vi- 
 dre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

  5,000 40,17 200,85 

 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 

 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el des- 
 muntatge inclòs 

  10,000 45,87 458,70 

 TOTAL CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT ......................  939,15 
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 CAPITOL 04 FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC 
 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 

  1,000 95,87 95,87 

 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida+base lona,p/salvam. 

 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

  1,000 161,23 161,23 

 HQUAM000 u Reconeixement med. 

 Reconeixement mèdic 

  10,000 27,44 274,40 

 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 

 Curset de primers auxilis i socorrisme 

  1,000 144,91 144,91 

 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salud en el treball 

 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 

  6,000 17,62 105,72 

 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salud en el treball. 

 Formació en Seguretat i Salut 

  10,000 8,18 81,80 

 TOTAL CAPITOL 04 FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC ...............................  863,93 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................  3.314,16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. Estudi de Seguretat i Salut 
 

PRESSUPOST GENERAL 
 
 



 



 PRESSUPOST GENERAL 

 ESS - Mod. núm.1 Abastament d'aigua potable Castell Escornalbou 

  

 CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 

 

 Pàgina1 

 

 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................................................................................................................................  1.067,68 
 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES .........................................................................................................................................  443,40 
 03 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT I SALUT .....................................................................................................................  939,15 
 04 FORMACIO I RECONEIXEMENT MEDIC ............................................................................................................................  863,93 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.314,16 

 13,00 % Despeses Generals ........................  430,84 
 6,00 % Benefici industrial ............................  198,85 

 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 629,69 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 3.943,85 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  828,21 828,21 

 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 4.772,06 

 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS 

 Tarragona, Maig de 2017. 

 L'enginyer de Camins, Canals i Ports  
 Redactor  

 Alejandro Lerma Gómez  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es relaciona la informació cartogràfica i topogràfica que ha servit de base per 
l’elaboració del Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou 
(Baix Camp). 

2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i plànols per la definició de la proposta que es realitza en 
aquest projecte. 

Per al coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva mobilitat i interrelacions amb el seu 
entorn, s’ha recorregut a Cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Figura núm. 1 Mapa de situació de l’àmbit de les actuacions. Mapa topogràfic a escala 1:10.000  
(font: www.icc.cat web de l’ICGC- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 

 

Per la confecció dels plànols d’aquest projecte s’ha utilitzat el projecte de topografia a escala 1:5.000 de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Tipus de mapa Escala Full núm. Nom del full 

Base topogràfica 1:5.000 
259-138 
259-139 

l’Argentera 
Vilanova d’Escornalbou 

Ortofoto 1:2.500 
259-138 
259-139 

 

Quadre núm. 1 Relació de cartografia i topografia emprada per l’elaboració del projecte 

(font:  http://www.icc.cat) 

Aquesta informació s’ha complementat en un aixecament topogràfic de detall de l’àmbit d’actuació i també  
del dipòsit del Castell-Monestir d’Escornalbou, realitzat per encàrrec també dels Serveis d’Assistència 
Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona. 

A continuació, es llisten les bases i els punts de l’aixecament topogràfic encarregat per l’elaboració 
d’aquest projecte. 

2.1. Llistat de Bases 

Capa X Y Z 

BR-00 324.256,45 4.554.223,29 468,77 

BR-01 324.113,83 4.555.376,07 361,78 

BR-02 324.112,01 4.555.365,88 361,78 

BR-03 324.271,46 4.554.952,99 375,09 

BR-04 324.208,98 4.554.859,83 381,03 
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Capa X Y Z 

BR-05 324.224,70 4.554.254,04 467,17 

BR-06 324.471,89 4.554.335,72 467,58 

BR-07 324.613,45 4.554.412,21 466,68 

BR-08 325.256,01 4.554.859,85 514,00 

BR-09 325.271,74 4.554.871,08 514,46 

BR-10 324.174,72 4.555.337,64 360,09 

BR-11 324.270,61 4.555.313,31 359,39 

BR-12 324.282,66 4.555.265,35 360,91 

BR-13 324.284,70 4.555.214,31 360,60 

BR-14 324.293,06 4.555.156,16 360,31 

BR-15 324.276,43 4.555.107,64 360,43 

BR-16 324.304,39 4.555.028,23 361,13 

BR-17 324.357,58 4.554.981,44 368,34 

BR-18 324.307,93 4.554.978,34 371,54 

BR-19 324.198,58 4.554.818,21 382,07 

BR-20 324.229,07 4.554.747,30 386,51 

BR-21 324.225,60 4.554.668,78 392,90 

BR-22 324.164,09 4.554.550,13 401,39 

BR-23 324.170,48 4.554.472,08 408,09 

BR-24 324.170,25 4.554.379,71 416,34 

BR-25 324.131,17 4.554.312,23 423,24 

BR-26 324.084,02 4.554.245,72 432,07 

BR-27 325.110,92 4.554.863,24 511,18 

BR-28 325.152,35 4.554.868,44 512,63 

BR-29 325.051,43 4.555.033,02 581,82 

BR-30 325.059,05 4.555.000,10 585,96 

BR-31 325.038,05 4.555.000,07 585,35 

BR-32 325.036,71 4.554.982,08 589,77 

BR-33 325.026,54 4.554.913,83 582,99 

BR-34 325.010,88 4.554.911,28 583,03 

BR-35 325.031,20 4.554.933,97 586,50 

BR-36 325.054,91 4.554.953,87 586,61 

BR-37 325.028,02 4.554.940,20 588,91 

BR-38 325.042,24 4.554.953,34 590,13 
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2.2. Llistat de Punts 

Punt X Y Z 

1 324.116,88 4.555.381,65 362,16

2 324.114,76 4.555.379,24 361,96

3 324.114,15 4.555.377,66 361,86

4 324.112,98 4.555.375,37 361,79

5 324.112,72 4.555.372,80 361,71

6 324.113,67 4.555.370,36 361,64

7 324.116,13 4.555.368,05 361,63

8 324.119,21 4.555.365,71 361,65

9 324.123,72 4.555.364,29 361,59

10 324.128,84 4.555.362,14 361,48

11 324.135,41 4.555.358,19 361,24

12 324.141,22 4.555.353,63 360,99

13 324.147,80 4.555.348,77 360,63

14 324.153,37 4.555.344,59 360,35

15 324.158,91 4.555.341,82 360,20

16 324.165,03 4.555.339,57 360,16

17 324.170,54 4.555.338,39 360,11

18 324.173,90 4.555.337,79 360,09

19 324.174,08 4.555.333,51 360,19

20 324.168,39 4.555.334,39 360,23

21 324.162,17 4.555.335,97 360,33

22 324.138,04 4.555.350,95 360,99

23 324.132,08 4.555.354,90 361,24

24 324.127,50 4.555.357,34 361,36

25 324.122,88 4.555.359,34 361,48

26 324.117,80 4.555.361,41 361,59

27 324.113,72 4.555.364,01 361,70

28 324.110,46 4.555.367,28 361,82

29 324.108,45 4.555.370,17 361,90

30 324.107,38 4.555.373,64 362,01

31 324.107,57 4.555.377,38 362,10

32 324.109,57 4.555.380,85 362,19

33 324.111,56 4.555.383,61 362,24

34 324.110,98 4.555.384,54 362,11

35 324.108,31 4.555.382,25 362,00

36 324.106,09 4.555.379,65 361,94

37 324.104,85 4.555.378,28 361,90

38 324.101,92 4.555.375,38 361,60

39 324.101,52 4.555.374,77 361,38

40 324.102,75 4.555.374,60 361,86

41 324.100,99 4.555.374,97 361,54

42 324.100,91 4.555.374,84 360,99

43 324.101,71 4.555.374,66 360,90

44 324.102,53 4.555.374,47 360,75

45 324.102,53 4.555.373,53 360,80

46 324.101,65 4.555.373,26 360,75

47 324.101,10 4.555.373,16 361,02

48 324.101,46 4.555.373,12 361,56

49 324.101,47 4.555.373,41 361,53

50 324.102,55 4.555.373,98 360,58

51 324.102,56 4.555.373,92 361,59

52 324.102,67 4.555.373,88 361,85

53 324.102,62 4.555.373,17 361,96

54 324.101,81 4.555.371,89 362,19

55 324.101,91 4.555.370,41 362,30

56 324.099,70 4.555.372,02 362,38

57 324.097,33 4.555.372,87 362,50

58 324.095,65 4.555.373,09 362,41

59 324.094,76 4.555.372,89 362,47

60 324.092,84 4.555.372,62 362,96

Punt X Y Z 

61 324.095,46 4.555.373,20 362,42

62 324.095,76 4.555.373,70 362,35

63 324.096,09 4.555.373,79 362,23

64 324.096,11 4.555.373,84 362,17

65 324.095,92 4.555.373,84 362,27

66 324.095,71 4.555.373,43 362,35

67 324.093,56 4.555.371,53 362,84

68 324.093,70 4.555.371,41 362,79

69 324.093,60 4.555.371,30 362,81

70 324.094,04 4.555.371,28 362,74

71 324.098,30 4.555.370,84 362,49

72 324.104,97 4.555.370,02 362,09

73 324.103,63 4.555.370,33 362,20

74 324.105,01 4.555.369,85 362,08

75 324.104,85 4.555.369,81 362,08

76 324.104,86 4.555.369,71 362,07

77 324.104,91 4.555.367,23 362,04

78 324.104,87 4.555.368,45 362,07

79 324.104,94 4.555.367,09 362,04

80 324.105,02 4.555.364,67 362,15

81 324.105,23 4.555.362,30 362,12

82 324.105,77 4.555.360,19 362,19

83 324.105,90 4.555.356,84 362,81

84 324.105,99 4.555.356,65 362,90

85 324.106,37 4.555.356,78 362,89

86 324.106,47 4.555.358,53 362,53

87 324.106,77 4.555.360,02 362,29

88 324.107,85 4.555.360,52 362,19

89 324.109,16 4.555.359,79 362,35

90 324.110,11 4.555.358,56 362,55

91 324.112,26 4.555.359,95 362,52

92 324.110,77 4.555.361,26 362,22

93 324.110,15 4.555.362,47 362,01

94 324.110,24 4.555.363,11 361,86

95 324.112,58 4.555.362,30 361,75

96 324.115,98 4.555.360,21 361,66

97 324.117,57 4.555.359,34 361,59

98 324.120,25 4.555.359,46 361,53

99 324.123,68 4.555.358,14 361,39

100 324.128,19 4.555.355,92 361,19

101 324.130,70 4.555.354,06 361,05

102 324.130,44 4.555.353,75 361,90

103 324.128,84 4.555.355,12 362,26

104 324.124,54 4.555.357,34 362,46

105 324.123,40 4.555.358,44 361,40

106 324.126,21 4.555.357,46 361,25

107 324.129,55 4.555.355,52 361,09

108 324.132,72 4.555.353,46 360,95

109 324.137,33 4.555.350,18 360,75

110 324.173,78 4.555.335,62 360,17

111 324.166,37 4.555.337,06 360,24

112 324.161,16 4.555.338,68 360,32

113 324.154,58 4.555.341,75 360,41

114 324.148,58 4.555.346,07 360,61

115 324.142,87 4.555.350,31 360,88

116 324.136,55 4.555.354,88 361,19

117 324.129,81 4.555.358,90 361,43

118 324.122,77 4.555.361,76 361,58

119 324.116,69 4.555.364,63 361,70

120 324.113,69 4.555.367,19 361,75

121 324.111,43 4.555.369,98 361,82

122 324.110,14 4.555.374,98 362,01
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Punt X Y Z 

123 324.111,36 4.555.378,98 362,16 

124 324.113,68 4.555.382,50 362,26 

125 324.114,78 4.555.377,88 361,85 

126 324.115,52 4.555.377,55 361,81 

127 324.115,60 4.555.377,34 361,80 

128 324.115,02 4.555.374,57 361,71 

129 324.114,82 4.555.373,01 361,62 

130 324.115,06 4.555.372,18 361,56 

131 324.115,48 4.555.371,42 361,55 

132 324.116,30 4.555.370,38 361,55 

133 324.116,70 4.555.368,65 361,63 

134 324.116,12 4.555.368,29 361,63 

135 324.105,27 4.555.356,96 362,86 

136 324.105,31 4.555.358,48 362,50 

137 324.104,96 4.555.360,01 362,25 

138 324.104,45 4.555.361,39 362,28 

139 324.102,35 4.555.362,24 362,47 

140 324.100,77 4.555.362,43 362,47 

141 324.098,45 4.555.362,22 362,58 

142 324.095,85 4.555.362,51 362,62 

143 324.095,61 4.555.361,92 363,54 

144 324.095,55 4.555.362,44 363,49 

145 324.095,56 4.555.362,53 362,62 

146 324.098,85 4.555.364,03 362,71 

147 324.100,89 4.555.363,91 362,70 

148 324.101,01 4.555.364,90 362,70 

149 324.101,08 4.555.365,85 362,70 

150 324.101,16 4.555.366,72 362,70 

151 324.100,77 4.555.366,27 362,70 

152 324.101,21 4.555.367,71 362,70 

153 324.101,28 4.555.367,76 362,70 

154 324.101,32 4.555.367,81 362,40 

155 324.101,23 4.555.366,20 362,70 

156 324.101,24 4.555.366,19 362,54 

157 324.101,04 4.555.363,76 362,70 

158 324.101,08 4.555.363,76 362,47 

159 324.099,78 4.555.364,15 363,89 

160 324.099,73 4.555.364,35 363,80 

161 324.099,83 4.555.363,98 363,85 

162 324.100,21 4.555.364,53 363,81 

163 324.099,50 4.555.364,59 363,82 

164 324.101,13 4.555.363,65 362,52 

165 324.102,70 4.555.363,70 362,49 

166 324.103,54 4.555.363,41 362,37 

167 324.104,70 4.555.362,57 362,30 

168 324.105,41 4.555.361,24 362,12 

169 324.093,35 4.555.370,89 362,83 

170 324.093,66 4.555.370,86 362,80 

171 324.093,81 4.555.370,82 362,72 

172 324.098,89 4.555.370,40 362,43 

173 324.102,98 4.555.369,97 362,21 

174 324.092,70 4.555.369,61 362,67 

175 324.092,61 4.555.369,68 362,78 

176 324.105,76 4.555.372,57 362,02 

177 324.106,59 4.555.375,25 362,05 

178 324.111,21 4.555.383,78 362,20 

179 324.108,93 4.555.381,66 362,08 

180 324.106,42 4.555.379,12 362,00 

181 324.105,01 4.555.377,64 361,96 

182 324.102,51 4.555.376,31 361,91 

183 324.105,28 4.555.379,22 362,19 

184 324.107,76 4.555.382,18 362,18 

Punt X Y Z 

185 324.110,44 4.555.384,75 362,27 

186 324.111,64 4.555.385,28 362,32 

187 324.112,67 4.555.385,71 362,29 

188 324.112,66 4.555.385,72 362,21 

189 324.112,16 4.555.385,36 362,21 

190 324.097,27 4.555.368,01 362,69 

191 324.095,58 4.555.368,13 362,68 

192 324.096,42 4.555.367,91 362,69 

193 324.096,51 4.555.368,16 362,69 

194 324.096,50 4.555.368,18 362,56 

195 324.092,58 4.555.368,47 362,63 

196 324.092,60 4.555.368,45 362,69 

197 324.092,37 4.555.368,34 362,64 

198 324.092,22 4.555.367,55 362,66 

199 324.092,00 4.555.367,06 362,65 

200 324.092,02 4.555.366,94 362,64 

201 324.092,20 4.555.366,76 362,61 

202 324.092,42 4.555.366,74 362,61 

203 324.092,46 4.555.366,73 362,69 

204 324.092,50 4.555.367,48 362,69 

205 324.092,75 4.555.367,34 362,69 

206 324.092,80 4.555.368,31 362,69 

207 324.092,75 4.555.367,14 362,78 

208 324.092,73 4.555.366,83 362,81 

209 324.092,72 4.555.366,75 362,69 

210 324.092,32 4.555.366,87 362,77 

211 324.092,25 4.555.366,88 362,77 

212 324.092,62 4.555.366,84 362,80 

213 324.092,37 4.555.366,87 362,80 

214 324.092,26 4.555.366,93 362,80 

215 324.092,30 4.555.367,18 362,77 

216 324.092,31 4.555.367,46 362,72 

217 324.092,40 4.555.367,54 362,72 

218 324.092,39 4.555.367,29 362,75 

219 324.092,62 4.555.367,20 362,76 

220 324.092,27 4.555.364,43 362,57 

221 324.092,30 4.555.364,46 362,69 

222 324.092,58 4.555.364,71 362,69 

223 324.091,59 4.555.363,61 362,69 

224 324.089,63 4.555.364,35 362,84 

225 324.087,84 4.555.364,57 363,07 

226 324.088,75 4.555.365,55 362,97 

227 324.091,35 4.555.368,53 362,83 

228 324.091,61 4.555.368,28 362,75 

229 324.091,51 4.555.368,32 362,83 

230 324.089,72 4.555.366,25 362,91 

231 324.089,76 4.555.366,15 362,87 

232 324.089,01 4.555.365,51 362,94 

233 324.090,54 4.555.372,98 363,22 

234 324.088,38 4.555.372,09 363,56 

235 324.087,87 4.555.370,69 363,32 

236 324.086,73 4.555.368,22 363,39 

237 324.086,33 4.555.365,96 363,48 

238 324.087,68 4.555.364,74 363,19 

239 324.090,47 4.555.368,00 362,91 

240 324.092,99 4.555.363,39 362,64 

241 324.092,87 4.555.363,41 362,64 

242 324.093,06 4.555.363,38 362,62 

243 324.094,89 4.555.364,11 362,46 

244 324.094,91 4.555.364,14 362,74 

245 324.094,91 4.555.364,53 362,74 

246 324.095,79 4.555.364,13 362,50 
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Punt X Y Z 

247 324.095,78 4.555.364,16 362,69

248 324.095,81 4.555.364,45 362,69

249 324.092,83 4.555.363,05 362,69

250 324.098,38 4.555.364,26 362,71

251 324.098,40 4.555.364,09 362,71

252 324.098,45 4.555.363,97 362,71

253 324.098,46 4.555.363,93 362,52

254 324.143,76 4.555.346,64 360,73

255 324.149,41 4.555.342,52 360,55

256 324.155,47 4.555.338,74 360,43

257 324.159,97 4.555.336,87 360,38

258 324.164,65 4.555.335,23 360,29

259 324.170,26 4.555.334,04 360,23

260 324.174,85 4.555.333,41 360,19

261 324.182,77 4.555.332,72 360,11

262 324.189,61 4.555.331,96 360,00

263 324.197,21 4.555.331,13 359,90

264 324.205,55 4.555.329,79 359,81

265 324.212,79 4.555.328,45 359,79

266 324.220,63 4.555.326,63 359,72

267 324.228,55 4.555.324,57 359,63

268 324.236,18 4.555.322,51 359,61

269 324.243,64 4.555.320,31 359,54

270 324.250,95 4.555.317,75 359,42

271 324.258,99 4.555.315,92 359,37

272 324.251,75 4.555.319,30 359,50

273 324.243,54 4.555.322,31 359,61

274 324.235,48 4.555.324,82 359,69

275 324.227,34 4.555.327,01 359,76

276 324.219,79 4.555.328,93 359,85

277 324.211,77 4.555.330,62 359,88

278 324.202,74 4.555.332,24 359,89

279 324.194,58 4.555.333,55 359,94

280 324.185,99 4.555.334,49 360,03

281 324.178,04 4.555.335,13 360,11

282 324.139,67 4.555.347,28 361,07

283 324.140,17 4.555.348,03 360,46

284 324.144,99 4.555.344,37 360,30

285 324.144,58 4.555.343,44 360,94

286 324.148,77 4.555.340,52 360,45

287 324.148,96 4.555.341,16 360,19

288 324.153,06 4.555.337,98 359,92

289 324.152,01 4.555.337,88 360,40

290 324.153,91 4.555.337,40 360,00

291 324.153,87 4.555.337,32 359,36

292 324.153,96 4.555.337,20 359,58

293 324.153,55 4.555.336,47 360,21

294 324.154,81 4.555.336,20 360,53

295 324.154,48 4.555.337,14 359,93

296 324.154,23 4.555.337,17 359,93

297 324.153,58 4.555.337,71 359,87

298 324.153,33 4.555.335,86 360,79

299 324.155,76 4.555.337,11 360,09

300 324.158,33 4.555.336,41 360,14

301 324.158,65 4.555.335,66 360,82

302 324.162,13 4.555.334,22 360,73

303 324.162,29 4.555.334,81 360,04

304 324.167,73 4.555.333,37 359,96

305 324.167,75 4.555.332,55 360,78

306 324.175,21 4.555.331,22 360,94

307 324.175,31 4.555.332,19 359,86

308 324.183,92 4.555.331,44 359,75

Punt X Y Z 

309 324.183,98 4.555.330,58 360,41

310 324.192,02 4.555.330,05 360,36

311 324.192,16 4.555.330,86 359,73

312 324.200,53 4.555.329,66 359,54

313 324.200,29 4.555.328,91 360,72

314 324.280,42 4.555.269,16 360,85

315 324.280,39 4.555.276,86 360,57

316 324.280,32 4.555.284,77 360,22

317 324.279,79 4.555.292,39 359,93

318 324.278,70 4.555.296,84 359,79

319 324.277,20 4.555.300,17 359,70

320 324.275,08 4.555.303,58 359,61

321 324.272,20 4.555.307,16 359,51

322 324.269,20 4.555.310,00 359,44

323 324.265,77 4.555.312,55 359,41

324 324.211,48 4.555.326,94 360,26

325 324.211,74 4.555.327,91 359,60

326 324.218,48 4.555.326,42 359,60

327 324.218,40 4.555.325,29 360,25

328 324.226,73 4.555.323,44 360,14

329 324.227,09 4.555.324,23 359,42

330 324.235,32 4.555.321,72 359,35

331 324.234,91 4.555.321,04 360,11

332 324.243,29 4.555.318,58 360,43

333 324.243,43 4.555.319,05 359,19

334 324.250,10 4.555.316,73 359,01

335 324.249,63 4.555.316,12 360,31

336 324.255,50 4.555.313,67 359,91

337 324.255,93 4.555.314,31 358,89

338 324.259,96 4.555.312,45 358,90

339 324.259,57 4.555.311,61 359,70

340 324.261,44 4.555.311,13 358,45

341 324.261,28 4.555.311,34 358,52

342 324.261,74 4.555.311,69 358,90

343 324.261,90 4.555.311,50 358,91

344 324.261,86 4.555.311,79 358,98

345 324.261,89 4.555.311,48 358,33

346 324.262,72 4.555.311,24 358,96

347 324.262,69 4.555.311,08 358,93

348 324.262,54 4.555.311,14 358,93

349 324.262,50 4.555.311,12 358,30

350 324.262,37 4.555.310,50 358,33

351 324.262,55 4.555.310,46 358,50

352 324.261,97 4.555.310,82 358,22

353 324.261,62 4.555.310,18 359,11

354 324.262,16 4.555.311,30 358,13

355 324.262,18 4.555.311,33 358,74

356 324.263,07 4.555.310,18 358,64

357 324.264,70 4.555.309,35 358,95

358 324.264,05 4.555.308,76 359,66

359 324.266,00 4.555.306,91 359,80

360 324.266,80 4.555.307,69 359,06

361 324.269,84 4.555.304,68 359,15

362 324.269,37 4.555.303,87 360,29

363 324.272,10 4.555.301,69 359,46

364 324.272,07 4.555.301,75 359,34

365 324.272,89 4.555.301,93 359,43

366 324.272,91 4.555.300,66 359,67

367 324.272,80 4.555.298,49 359,90

368 324.275,08 4.555.297,07 359,81

369 324.275,61 4.555.297,30 359,66

370 324.275,27 4.555.296,86 359,63
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Punt X Y Z 

371 324.275,27 4.555.296,82 359,51 

372 324.276,22 4.555.295,38 359,45 

373 324.275,23 4.555.294,89 360,24 

374 324.276,68 4.555.291,09 359,61 

375 324.276,99 4.555.286,68 359,85 

376 324.277,86 4.555.287,72 360,02 

377 324.277,46 4.555.291,94 359,81 

378 324.276,88 4.555.295,10 359,70 

379 324.276,24 4.555.297,14 359,65 

380 324.275,22 4.555.299,44 359,59 

381 324.273,17 4.555.302,27 359,46 

382 324.270,42 4.555.305,16 359,32 

383 324.267,64 4.555.307,95 359,25 

384 324.263,92 4.555.310,96 359,20 

385 324.259,78 4.555.313,51 359,22 

386 324.255,96 4.555.315,49 359,30 

387 324.275,05 4.555.292,51 360,67 

388 324.274,88 4.555.287,68 361,44 

389 324.274,40 4.555.287,67 361,38 

390 324.272,54 4.555.288,08 361,20 

391 324.272,68 4.555.292,05 360,67 

392 324.274,34 4.555.291,89 360,65 

393 324.274,53 4.555.295,93 360,15 

394 324.272,46 4.555.296,58 360,07 

395 324.272,28 4.555.298,58 359,86 

396 324.272,59 4.555.298,42 359,90 

397 324.273,17 4.555.300,06 359,74 

398 324.272,96 4.555.301,29 359,56 

399 324.271,57 4.555.300,80 359,59 

400 324.277,84 4.555.278,64 360,41 

401 324.277,87 4.555.270,64 360,73 

402 324.277,90 4.555.264,22 360,88 

403 324.277,86 4.555.258,38 360,95 

404 324.278,10 4.555.252,54 361,05 

405 324.277,93 4.555.254,56 361,02 

406 324.278,30 4.555.249,46 361,07 

407 324.278,70 4.555.243,85 360,99 

408 324.278,97 4.555.237,08 360,94 

409 324.279,19 4.555.229,88 360,86 

410 324.279,29 4.555.223,81 360,72 

411 324.282,57 4.555.214,15 360,68 

412 324.282,19 4.555.218,37 360,72 

413 324.281,76 4.555.222,91 360,80 

414 324.281,58 4.555.230,74 360,94 

415 324.281,55 4.555.238,77 361,04 

416 324.281,15 4.555.246,68 361,08 

417 324.280,76 4.555.254,65 361,07 

418 324.280,42 4.555.262,82 360,98 

419 324.280,27 4.555.269,37 360,83 

420 324.276,23 4.555.281,44 360,88 

421 324.276,90 4.555.281,21 360,04 

422 324.276,84 4.555.274,40 360,22 

423 324.275,95 4.555.274,23 361,21 

424 324.276,25 4.555.266,06 361,52 

425 324.276,83 4.555.265,78 360,55 

426 324.276,87 4.555.258,13 360,73 

427 324.275,83 4.555.257,64 361,53 

428 324.275,78 4.555.255,78 361,46 

429 324.276,53 4.555.255,28 360,73 

430 324.276,30 4.555.255,30 360,82 

431 324.276,30 4.555.254,98 361,12 

432 324.276,31 4.555.255,04 361,17 

Punt X Y Z 

433 324.276,34 4.555.255,25 361,14 

434 324.276,56 4.555.255,13 361,15 

435 324.276,67 4.555.255,04 361,15 

436 324.276,87 4.555.255,05 360,92 

437 324.276,89 4.555.255,20 360,75 

438 324.276,48 4.555.255,22 361,04 

439 324.277,11 4.555.253,48 361,05 

440 324.275,50 4.555.249,80 361,21 

441 324.274,06 4.555.244,18 361,61 

442 324.275,91 4.555.243,63 361,49 

443 324.276,48 4.555.247,40 361,18 

444 324.277,05 4.555.248,20 361,14 

445 324.277,84 4.555.248,40 361,09 

446 324.277,91 4.555.247,87 360,95 

447 324.277,92 4.555.248,09 361,07 

448 324.277,86 4.555.248,04 361,20 

449 324.277,87 4.555.247,88 361,19 

450 324.277,32 4.555.247,79 361,22 

451 324.277,24 4.555.247,96 361,21 

452 324.277,17 4.555.247,98 361,15 

453 324.277,20 4.555.247,75 360,98 

454 324.277,59 4.555.247,80 361,17 

455 324.277,48 4.555.248,28 361,14 

456 324.277,09 4.555.251,07 361,10 

457 324.276,97 4.555.251,90 361,10 

458 324.276,04 4.555.254,89 361,09 

459 324.275,88 4.555.252,98 361,22 

460 324.276,79 4.555.247,03 361,15 

461 324.276,66 4.555.244,74 361,43 

462 324.276,58 4.555.243,06 361,56 

463 324.277,61 4.555.247,77 360,84 

464 324.277,98 4.555.243,07 360,72 

465 324.277,96 4.555.235,71 360,53 

466 324.277,16 4.555.235,34 361,64 

467 324.277,31 4.555.228,05 361,31 

468 324.278,07 4.555.228,07 360,42 

469 324.278,25 4.555.223,47 360,29 

470 324.277,35 4.555.223,28 361,18 

471 324.283,55 4.555.209,61 360,66 

472 324.285,20 4.555.204,35 360,65 

473 324.287,75 4.555.196,37 360,62 

474 324.290,28 4.555.188,12 360,58 

475 324.291,28 4.555.183,24 360,54 

476 324.291,92 4.555.178,04 360,50 

477 324.292,30 4.555.172,96 360,46 

478 324.292,30 4.555.168,20 360,42 

479 324.291,98 4.555.162,93 360,37 

480 324.289,85 4.555.178,15 360,39 

481 324.289,17 4.555.182,68 360,44 

482 324.288,21 4.555.186,79 360,50 

483 324.285,86 4.555.193,80 360,57 

484 324.283,21 4.555.201,81 360,60 

485 324.282,05 4.555.205,66 360,63 

486 324.281,12 4.555.208,94 360,63 

487 324.280,77 4.555.211,15 360,64 

488 324.280,78 4.555.213,03 360,69 

489 324.280,30 4.555.215,06 360,68 

490 324.279,90 4.555.217,81 360,68 

491 324.278,62 4.555.217,90 360,22 

492 324.278,53 4.555.215,46 360,42 

493 324.278,55 4.555.215,39 360,59 

494 324.279,37 4.555.214,86 360,75 
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Punt X Y Z 

495 324.277,96 4.555.214,30 360,93

496 324.276,85 4.555.214,54 361,25

497 324.275,51 4.555.216,19 361,52

498 324.275,13 4.555.217,34 361,56

499 324.272,54 4.555.216,80 361,64

500 324.273,63 4.555.214,47 361,51

501 324.275,19 4.555.213,06 361,40

502 324.277,49 4.555.212,41 361,11

503 324.279,04 4.555.212,16 360,77

504 324.279,22 4.555.210,99 360,58

505 324.279,22 4.555.210,91 360,31

506 324.278,61 4.555.211,70 360,75

507 324.277,66 4.555.211,59 361,31

508 324.278,22 4.555.207,35 361,40

509 324.278,64 4.555.205,43 361,44

510 324.278,08 4.555.214,99 360,82

511 324.276,86 4.555.215,20 361,49

512 324.276,21 4.555.217,48 361,74

513 324.279,98 4.555.206,62 360,14

514 324.280,22 4.555.206,00 359,71

515 324.279,95 4.555.206,21 359,97

516 324.280,57 4.555.206,31 360,43

517 324.281,02 4.555.205,69 360,37

518 324.280,25 4.555.205,44 359,94

519 324.280,59 4.555.205,94 359,72

520 324.280,67 4.555.205,97 360,21

521 324.280,98 4.555.204,44 360,19

522 324.282,07 4.555.201,22 360,23

523 324.281,24 4.555.201,50 360,79

524 324.284,09 4.555.193,26 361,18

525 324.284,79 4.555.193,52 360,11

526 324.287,10 4.555.186,62 360,18

527 324.286,79 4.555.186,53 361,24

528 324.287,70 4.555.183,81 361,12

529 324.288,07 4.555.183,27 360,09

530 324.289,06 4.555.183,84 360,48

531 324.289,69 4.555.180,14 360,43

532 324.290,01 4.555.175,63 360,36

533 324.290,09 4.555.170,63 360,31

534 324.289,87 4.555.164,81 360,28

535 324.289,30 4.555.158,97 360,22

536 324.288,11 4.555.152,88 360,15

537 324.285,93 4.555.145,38 360,18

538 324.282,87 4.555.137,22 360,21

539 324.279,57 4.555.130,14 360,21

540 324.275,86 4.555.122,73 360,25

541 324.273,59 4.555.115,26 360,39

542 324.273,12 4.555.109,99 360,50

543 324.273,54 4.555.105,39 360,53

544 324.274,30 4.555.102,08 360,58

545 324.275,47 4.555.106,88 360,49

546 324.275,79 4.555.112,32 360,37

547 324.276,93 4.555.117,94 360,29

548 324.280,05 4.555.126,16 360,25

549 324.285,69 4.555.137,15 360,29

550 324.289,41 4.555.147,57 360,28

551 324.291,17 4.555.155,21 360,30

552 324.292,00 4.555.161,20 360,34

553 324.289,03 4.555.177,01 359,98

554 324.289,01 4.555.172,30 359,93

555 324.288,81 4.555.168,85 359,87

556 324.288,60 4.555.165,28 359,84

Punt X Y Z 

557 324.288,47 4.555.161,06 359,87

558 324.287,58 4.555.156,06 359,78

559 324.286,57 4.555.151,22 359,75

560 324.285,12 4.555.146,43 359,84

561 324.283,70 4.555.142,17 359,85

562 324.282,07 4.555.137,89 359,91

563 324.280,32 4.555.133,56 359,88

564 324.278,43 4.555.130,31 359,85

565 324.275,78 4.555.125,41 359,80

566 324.273,70 4.555.120,19 359,93

567 324.272,28 4.555.115,48 360,10

568 324.271,51 4.555.111,51 360,13

569 324.270,82 4.555.108,47 360,05

570 324.271,02 4.555.107,15 360,15

571 324.270,75 4.555.107,84 359,71

572 324.270,98 4.555.108,20 359,89

573 324.270,88 4.555.107,38 359,96

574 324.270,88 4.555.107,17 360,08

575 324.270,99 4.555.108,35 359,94

576 324.271,41 4.555.108,35 360,31

577 324.271,41 4.555.108,19 360,33

578 324.271,40 4.555.108,19 359,87

579 324.271,58 4.555.108,34 360,33

580 324.271,61 4.555.107,17 360,32

581 324.271,43 4.555.107,38 360,33

582 324.271,43 4.555.107,17 360,31

583 324.271,43 4.555.107,38 359,84

584 324.271,37 4.555.107,75 359,70

585 324.271,41 4.555.107,75 360,14

586 324.271,22 4.555.106,49 360,17

587 324.272,90 4.555.101,89 360,22

588 324.269,86 4.555.106,52 361,07

589 324.269,73 4.555.108,78 361,03

590 324.270,74 4.555.111,96 360,88

591 324.271,01 4.555.114,66 360,91

592 324.273,09 4.555.121,39 360,89

593 324.276,62 4.555.129,46 361,13

594 324.279,74 4.555.134,05 361,88

595 324.280,79 4.555.136,32 362,73

596 324.281,78 4.555.138,67 363,33

597 324.282,89 4.555.141,87 363,07

598 324.283,46 4.555.144,36 362,61

599 324.283,84 4.555.146,31 362,26

600 324.286,25 4.555.152,97 360,67

601 324.286,89 4.555.157,53 361,95

602 324.287,77 4.555.161,76 362,07

603 324.288,60 4.555.166,02 361,00

604 324.288,42 4.555.173,72 360,86

605 324.288,24 4.555.179,48 362,08

606 324.278,19 4.555.098,62 360,64

607 324.282,06 4.555.091,20 360,83

608 324.282,77 4.555.089,57 360,88

609 324.289,32 4.555.076,26 361,28

610 324.292,16 4.555.069,50 361,36

611 324.294,98 4.555.062,27 361,41

612 324.298,12 4.555.054,30 361,51

613 324.301,14 4.555.043,63 361,49

614 324.302,86 4.555.036,45 361,29

615 324.305,50 4.555.038,68 361,28

616 324.304,45 4.555.038,57 361,32

617 324.302,81 4.555.038,18 361,36

618 324.298,35 4.555.047,84 361,44
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Punt X Y Z 

619 324.297,57 4.555.051,02 361,48 

620 324.295,80 4.555.056,19 361,43 

621 324.293,77 4.555.061,43 361,36 

622 324.290,62 4.555.068,82 361,32 

623 324.287,59 4.555.075,49 361,22 

624 324.284,16 4.555.082,40 361,03 

625 324.282,19 4.555.086,67 360,99 

626 324.280,48 4.555.090,04 360,91 

627 324.278,10 4.555.094,15 360,77 

628 324.278,37 4.555.091,11 360,36 

629 324.283,07 4.555.082,04 360,60 

630 324.285,68 4.555.076,63 360,75 

631 324.289,57 4.555.067,83 360,95 

632 324.292,96 4.555.060,24 361,05 

633 324.295,68 4.555.053,92 361,18 

634 324.297,06 4.555.049,18 361,16 

635 324.296,19 4.555.049,49 361,88 

636 324.294,60 4.555.054,19 361,79 

637 324.292,99 4.555.058,09 361,68 

638 324.290,88 4.555.063,03 362,26 

639 324.288,66 4.555.068,01 361,90 

640 324.285,13 4.555.075,47 361,97 

641 324.281,97 4.555.082,20 361,86 

642 324.277,03 4.555.092,36 361,07 

643 324.273,86 4.555.097,90 360,95 

644 324.299,77 4.555.038,01 361,33 

645 324.300,65 4.555.033,24 361,29 

646 324.301,51 4.555.028,85 361,17 

647 324.301,95 4.555.027,49 361,15 

648 324.304,64 4.555.024,79 361,13 

649 324.305,35 4.555.024,25 361,12 

650 324.306,49 4.555.023,44 361,12 

651 324.308,63 4.555.021,68 361,17 

652 324.313,67 4.555.017,96 361,43 

653 324.313,88 4.555.018,32 361,82 

654 324.311,43 4.555.020,20 361,58 

655 324.309,27 4.555.021,92 361,37 

656 324.305,76 4.555.024,51 361,15 

657 324.305,77 4.555.037,00 361,23 

658 324.306,37 4.555.033,71 361,10 

659 324.307,46 4.555.031,29 361,06 

660 324.308,63 4.555.029,66 361,01 

661 324.310,44 4.555.028,06 361,05 

662 324.312,58 4.555.026,19 361,20 

663 324.316,78 4.555.022,52 361,67 

664 324.317,10 4.555.022,15 361,72 

665 324.317,23 4.555.022,27 361,67 

666 324.316,39 4.555.021,12 361,79 

667 324.314,80 4.555.019,06 361,85 

668 324.314,10 4.555.018,17 361,81 

669 324.317,87 4.555.022,07 361,49 

670 324.316,70 4.555.023,13 361,37 

671 324.314,67 4.555.024,93 361,20 

672 324.312,04 4.555.027,19 360,99 

673 324.310,98 4.555.028,18 360,87 

674 324.311,22 4.555.028,42 360,73 

675 324.308,07 4.555.031,59 360,57 

676 324.307,71 4.555.033,86 360,50 

677 324.307,28 4.555.036,77 360,54 

678 324.303,30 4.555.034,64 361,21 

679 324.304,53 4.555.029,96 361,15 

680 324.307,33 4.555.026,62 361,09 

Punt X Y Z 

681 324.310,81 4.555.023,87 361,32 

682 324.314,26 4.555.021,24 361,63 

683 324.318,67 4.555.017,75 362,00 

684 324.327,34 4.555.011,02 362,82 

685 324.332,98 4.555.006,16 363,73 

686 324.340,61 4.554.998,63 365,12 

687 324.346,08 4.554.992,26 366,23 

688 324.350,23 4.554.985,16 367,45 

689 324.351,50 4.554.981,11 367,87 

690 324.348,30 4.554.983,26 367,50 

691 324.346,75 4.554.987,07 366,89 

692 324.343,22 4.554.992,15 365,93 

693 324.338,46 4.554.997,48 364,96 

694 324.333,83 4.555.002,12 364,12 

695 324.331,17 4.555.004,46 363,64 

696 324.325,45 4.555.009,44 362,73 

697 324.321,44 4.555.012,89 362,23 

698 324.317,51 4.555.016,18 362,00 

699 324.320,38 4.555.019,66 361,89 

700 324.326,54 4.555.014,81 362,47 

701 324.332,26 4.555.010,41 363,25 

702 324.336,38 4.555.006,96 363,94 

703 324.340,28 4.555.003,82 364,60 

704 324.343,36 4.555.001,46 365,12 

705 324.350,22 4.554.994,10 366,25 

706 324.353,01 4.554.987,96 367,24 

707 324.356,36 4.554.987,03 368,13 

708 324.359,27 4.554.988,67 368,81 

709 324.361,65 4.554.985,92 369,01 

710 324.359,21 4.554.979,94 368,62 

711 324.355,30 4.554.976,90 368,28 

712 324.336,96 4.555.007,98 363,61 

713 324.332,70 4.555.011,16 362,80 

714 324.326,01 4.555.016,41 362,11 

715 324.322,36 4.555.019,00 361,85 

716 324.320,32 4.555.020,61 361,54 

717 324.319,80 4.555.021,19 361,55 

718 324.319,77 4.555.021,15 361,32 

719 324.318,61 4.555.022,24 361,10 

720 324.317,95 4.555.022,14 361,34 

721 324.318,36 4.555.022,35 361,57 

722 324.318,05 4.555.023,03 361,55 

723 324.316,25 4.555.024,56 361,47 

724 324.316,04 4.555.024,45 361,46 

725 324.315,90 4.555.024,48 360,98 

726 324.315,48 4.555.024,21 361,15 

727 324.313,89 4.555.025,64 360,89 

728 324.313,96 4.555.025,92 360,89 

729 324.314,07 4.555.026,12 361,38 

730 324.314,38 4.555.026,20 361,38 

731 324.314,03 4.555.026,35 361,47 

732 324.312,33 4.555.028,07 361,68 

733 324.311,58 4.555.028,87 361,38 

734 324.311,65 4.555.029,04 361,35 

735 324.311,53 4.555.029,09 361,00 

736 324.311,71 4.555.029,69 360,70 

737 324.313,73 4.555.026,06 360,87 

738 324.312,53 4.555.027,34 360,77 

739 324.312,19 4.555.027,69 360,58 

740 324.311,61 4.555.028,43 360,39 

741 324.311,40 4.555.028,85 360,06 

742 324.311,46 4.555.029,43 359,74 
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Punt X Y Z 

743 324.311,08 4.555.028,17 360,43

744 324.312,24 4.555.027,10 360,77

745 324.311,28 4.555.028,40 360,37

746 324.310,47 4.555.029,27 359,73

747 324.309,04 4.555.030,80 359,62

748 324.308,79 4.555.031,11 359,18

749 324.308,77 4.555.031,09 360,12

750 324.308,32 4.555.031,48 359,35

751 324.308,17 4.555.031,68 359,36

752 324.307,94 4.555.033,08 359,22

753 324.309,92 4.555.032,70 359,09

754 324.311,02 4.555.031,00 359,39

755 324.299,48 4.555.042,55 361,43

756 324.298,58 4.555.042,29 361,14

757 324.299,47 4.555.037,35 361,31

758 324.300,15 4.555.034,01 361,29

759 324.300,51 4.555.030,93 361,26

760 324.301,28 4.555.027,59 361,14

761 324.303,37 4.555.025,62 360,93

762 324.304,00 4.555.025,14 360,88

763 324.303,43 4.555.025,88 360,97

764 324.302,71 4.555.026,70 361,08

765 324.304,80 4.555.024,51 360,54

766 324.305,47 4.555.024,04 360,52

767 324.306,61 4.555.023,19 360,89

768 324.307,68 4.555.022,40 361,03

769 324.309,34 4.555.021,10 360,99

770 324.313,64 4.555.017,91 361,28

771 324.313,30 4.555.017,88 361,11

772 324.310,30 4.555.019,99 360,98

773 324.308,23 4.555.021,51 360,95

774 324.306,64 4.555.022,48 360,81

775 324.304,88 4.555.023,54 360,52

776 324.305,11 4.555.024,25 360,37

777 324.305,14 4.555.024,27 360,98

778 324.304,45 4.555.022,00 360,69

779 324.303,75 4.555.022,17 360,74

780 324.306,17 4.555.022,07 360,81

781 324.306,54 4.555.021,86 360,99

782 324.307,55 4.555.021,33 360,95

783 324.303,75 4.555.022,96 360,80

784 324.303,55 4.555.024,66 360,95

785 324.303,30 4.555.025,51 360,93

786 324.303,18 4.555.023,59 361,06

787 324.303,69 4.555.024,51 360,93

788 324.303,94 4.555.024,00 360,85

789 324.304,55 4.555.023,97 360,56

790 324.304,14 4.555.023,65 360,79

791 324.303,79 4.555.023,24 360,78

792 324.303,99 4.555.022,50 360,75

793 324.304,38 4.555.022,66 360,78

794 324.304,81 4.555.022,78 360,60

795 324.306,25 4.555.022,51 360,83

796 324.305,78 4.555.023,34 360,70

797 324.304,97 4.555.023,23 360,56

798 324.308,87 4.555.020,13 361,32

799 324.309,57 4.555.020,11 361,23

800 324.311,03 4.555.018,96 361,37

801 324.310,99 4.555.018,23 361,49

802 324.312,73 4.555.017,72 361,53

803 324.319,87 4.555.012,71 361,80

804 324.323,16 4.555.010,06 362,05

Punt X Y Z 

805 324.325,31 4.555.007,17 362,27

806 324.327,51 4.555.004,60 362,28

807 324.333,62 4.554.999,99 363,71

808 324.338,25 4.554.994,63 364,60

809 324.341,65 4.554.989,85 364,64

810 324.344,14 4.554.987,54 365,92

811 324.353,36 4.554.988,61 367,15

812 324.352,42 4.554.992,48 366,58

813 324.349,97 4.554.996,12 365,98

814 324.347,22 4.554.998,92 365,57

815 324.345,13 4.555.001,64 365,25

816 324.342,43 4.555.002,81 364,69

817 324.340,15 4.555.004,71 364,23

818 324.343,32 4.555.003,01 364,94

819 324.346,46 4.555.001,70 365,85

820 324.350,80 4.554.995,76 366,45

821 324.353,11 4.554.991,21 366,95

822 324.355,80 4.554.988,57 368,29

823 324.359,09 4.554.989,51 368,86

824 324.361,83 4.554.988,84 369,24

825 324.358,47 4.554.985,70 368,53

826 324.356,53 4.554.983,70 368,17

827 324.355,10 4.554.984,42 367,92

828 324.353,72 4.554.985,69 367,59

829 324.353,12 4.554.986,53 367,39

830 324.353,07 4.554.987,29 367,27

831 324.352,28 4.554.988,29 367,21

832 324.352,77 4.554.986,47 367,48

833 324.353,28 4.554.983,81 367,78

834 324.353,35 4.554.981,24 367,97

835 324.352,49 4.554.978,85 368,06

836 324.349,81 4.554.976,20 368,06

837 324.344,30 4.554.974,19 368,04

838 324.338,07 4.554.973,81 368,26

839 324.330,52 4.554.975,25 368,96

840 324.324,37 4.554.976,52 369,73

841 324.318,43 4.554.977,47 370,46

842 324.311,65 4.554.977,10 371,23

843 324.306,59 4.554.975,71 371,71

844 324.301,64 4.554.973,09 372,15

845 324.296,34 4.554.970,07 372,64

846 324.303,34 4.554.971,25 372,00

847 324.307,98 4.554.973,48 371,57

848 324.309,89 4.554.974,18 371,39

849 324.312,20 4.554.974,92 371,18

850 324.314,94 4.554.975,27 370,89

851 324.318,31 4.554.975,21 370,40

852 324.322,52 4.554.974,38 369,84

853 324.327,76 4.554.973,07 369,14

854 324.333,13 4.554.972,10 368,59

855 324.337,92 4.554.971,29 368,29

856 324.341,46 4.554.971,25 368,15

857 324.344,99 4.554.971,56 368,06

858 324.348,14 4.554.972,52 368,07

859 324.351,91 4.554.974,66 368,15

860 324.355,11 4.554.977,13 368,25

861 324.348,20 4.554.981,62 367,64

862 324.347,12 4.554.979,72 367,73

863 324.344,51 4.554.977,37 367,86

864 324.342,67 4.554.976,81 367,91

865 324.339,09 4.554.976,41 368,07

866 324.330,89 4.554.977,81 368,90
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Punt X Y Z 

867 324.326,36 4.554.978,84 369,50 

868 324.320,70 4.554.980,02 370,23 

869 324.316,27 4.554.980,45 370,74 

870 324.315,18 4.554.974,11 370,77 

871 324.317,41 4.554.974,31 370,12 

872 324.319,71 4.554.973,92 369,88 

873 324.324,81 4.554.972,92 369,13 

874 324.327,71 4.554.972,23 368,76 

875 324.331,60 4.554.971,41 368,35 

876 324.335,63 4.554.970,30 368,02 

877 324.339,14 4.554.969,06 367,68 

878 324.340,64 4.554.967,60 367,14 

879 324.341,17 4.554.968,34 367,51 

880 324.343,65 4.554.968,61 367,62 

881 324.356,36 4.554.975,41 368,54 

882 324.353,39 4.554.973,09 368,39 

883 324.349,30 4.554.971,51 367,94 

884 324.334,14 4.554.970,05 368,69 

885 324.326,84 4.554.972,01 369,56 

886 324.319,91 4.554.973,28 370,56 

887 324.308,99 4.554.981,21 371,11 

888 324.312,94 4.554.982,36 370,80 

889 324.318,12 4.554.982,29 370,59 

890 324.322,17 4.554.981,28 370,00 

891 324.327,85 4.554.979,77 369,11 

892 324.335,03 4.554.978,23 368,16 

893 324.340,39 4.554.977,81 367,74 

894 324.345,14 4.554.979,50 367,46 

895 324.347,35 4.554.981,79 367,04 

896 324.314,45 4.554.975,18 370,92 

897 324.314,47 4.554.974,19 371,29 

898 324.315,06 4.554.972,32 371,81 

899 324.311,96 4.554.970,82 371,98 

900 324.310,65 4.554.973,41 371,51 

901 324.309,95 4.554.974,07 371,38 

902 324.309,96 4.554.973,47 371,42 

903 324.309,86 4.554.973,45 371,13 

904 324.310,05 4.554.973,06 371,57 

905 324.310,09 4.554.972,89 371,55 

906 324.309,99 4.554.972,87 371,14 

907 324.309,92 4.554.973,16 371,09 

908 324.309,93 4.554.973,16 371,49 

909 324.314,90 4.554.974,08 370,76 

910 324.314,89 4.554.974,07 371,17 

911 324.314,85 4.554.973,76 371,28 

912 324.314,94 4.554.973,78 370,83 

913 324.314,84 4.554.974,36 370,91 

914 324.314,83 4.554.974,37 371,25 

915 324.314,74 4.554.974,35 371,28 

916 324.310,23 4.554.973,51 371,42 

917 324.310,34 4.554.973,36 371,53 

918 324.312,43 4.554.973,93 371,35 

919 324.312,37 4.554.974,05 371,24 

920 324.313,80 4.554.974,43 371,04 

921 324.313,87 4.554.974,08 371,29 

922 324.314,73 4.554.974,47 371,02 

923 324.309,41 4.554.972,99 371,12 

924 324.307,34 4.554.972,34 371,35 

925 324.303,08 4.554.970,08 371,72 

926 324.297,97 4.554.966,72 372,07 

927 324.292,06 4.554.962,09 372,68 

928 324.285,19 4.554.956,34 373,45 

Punt X Y Z 

929 324.277,63 4.554.950,02 374,43 

930 324.272,99 4.554.945,99 374,92 

931 324.267,46 4.554.939,98 375,80 

932 324.263,53 4.554.936,16 376,36 

933 324.267,48 4.554.941,13 375,92 

934 324.271,46 4.554.945,49 375,47 

935 324.275,01 4.554.949,07 375,01 

936 324.280,02 4.554.953,81 374,42 

937 324.285,39 4.554.958,06 373,87 

938 324.291,89 4.554.963,34 373,17 

939 324.298,83 4.554.968,30 372,44 

940 324.303,58 4.554.971,25 371,95 

941 324.307,91 4.554.971,70 372,36 

942 324.303,36 4.554.969,05 372,78 

943 324.296,30 4.554.963,82 373,48 

944 324.291,75 4.554.960,41 374,09 

945 324.285,67 4.554.955,80 374,40 

946 324.281,34 4.554.952,23 374,99 

947 324.277,29 4.554.948,30 375,05 

948 324.293,80 4.554.967,87 372,91 

949 324.288,39 4.554.963,69 373,47 

950 324.280,73 4.554.957,45 374,32 

951 324.274,45 4.554.951,81 375,02 

952 324.270,63 4.554.948,08 375,46 

953 324.266,05 4.554.942,92 375,99 

954 324.261,85 4.554.937,58 376,44 

955 324.255,59 4.554.927,99 377,11 

956 324.250,76 4.554.920,53 377,66 

957 324.244,05 4.554.910,81 378,47 

958 324.236,43 4.554.899,23 379,38 

959 324.230,60 4.554.889,65 379,95 

960 324.224,68 4.554.880,35 380,36 

961 324.218,70 4.554.870,57 380,76 

962 324.211,41 4.554.859,38 381,10 

963 324.213,01 4.554.857,68 380,99 

964 324.218,23 4.554.866,51 380,77 

965 324.223,57 4.554.874,86 380,47 

966 324.229,98 4.554.885,54 380,07 

967 324.233,96 4.554.891,54 379,75 

968 324.237,39 4.554.896,80 379,41 

969 324.244,01 4.554.906,97 378,61 

970 324.248,00 4.554.913,13 378,12 

971 324.253,18 4.554.920,56 377,48 

972 324.257,55 4.554.927,22 376,97 

973 324.261,37 4.554.932,93 376,57 

974 324.266,20 4.554.939,32 376,06 

975 324.271,04 4.554.944,93 375,55 

976 324.271,68 4.554.944,16 375,22 

977 324.263,34 4.554.934,17 376,16 

978 324.261,05 4.554.930,47 376,37 

979 324.256,86 4.554.924,04 376,80 

980 324.251,81 4.554.916,79 377,44 

981 324.248,11 4.554.911,38 377,97 

982 324.244,00 4.554.905,03 378,31 

983 324.233,48 4.554.888,52 378,19 

984 324.236,19 4.554.890,57 380,30 

985 324.240,75 4.554.897,56 379,68 

986 324.245,98 4.554.906,10 379,30 

987 324.249,64 4.554.912,10 378,39 

988 324.256,48 4.554.921,67 377,55 

989 324.260,08 4.554.927,31 377,82 

990 324.264,52 4.554.933,57 377,80 
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Punt X Y Z 

991 324.264,23 4.554.933,87 377,43

992 324.266,60 4.554.937,01 376,50

993 324.270,40 4.554.941,34 376,50

994 324.273,59 4.554.944,67 375,77

995 324.241,96 4.554.902,07 378,54

996 324.231,02 4.554.884,85 379,75

997 324.227,51 4.554.879,79 379,98

998 324.222,79 4.554.871,67 380,39

999 324.220,29 4.554.867,85 380,59

1000 324.217,36 4.554.863,74 380,72

1001 324.214,60 4.554.859,27 380,80

1002 324.212,57 4.554.855,73 380,91

1003 324.210,46 4.554.851,68 380,94

1004 324.208,40 4.554.847,62 380,93

1005 324.206,39 4.554.843,17 380,97

1006 324.204,89 4.554.839,36 381,01

1007 324.203,32 4.554.834,29 381,14

1008 324.202,52 4.554.830,96 381,23

1009 324.201,86 4.554.826,06 381,40

1010 324.202,18 4.554.822,67 381,56

1011 324.201,52 4.554.822,37 381,69

1012 324.201,24 4.554.825,65 381,57

1013 324.201,43 4.554.828,95 381,41

1014 324.202,13 4.554.832,50 381,30

1015 324.203,02 4.554.835,89 381,23

1016 324.204,37 4.554.839,94 381,17

1017 324.206,03 4.554.844,03 381,09

1018 324.208,34 4.554.848,66 381,06

1019 324.210,73 4.554.853,61 381,03

1020 324.213,35 4.554.858,34 380,97

1021 324.215,22 4.554.861,46 380,95

1022 324.217,95 4.554.865,94 380,78

1023 324.214,92 4.554.864,76 380,96

1024 324.211,54 4.554.859,24 381,10

1025 324.207,71 4.554.852,65 381,20

1026 324.204,71 4.554.846,60 381,26

1027 324.201,85 4.554.839,75 381,35

1028 324.200,16 4.554.833,06 381,48

1029 324.199,23 4.554.826,93 381,67

1030 324.199,41 4.554.822,71 381,84

1031 324.200,26 4.554.819,06 381,98

1032 324.202,60 4.554.829,45 382,15

1033 324.202,86 4.554.825,55 382,30

1034 324.205,11 4.554.836,20 382,31

1035 324.207,24 4.554.842,26 381,87

1036 324.211,28 4.554.850,52 381,82

1037 324.213,60 4.554.855,01 382,23

1038 324.216,28 4.554.859,80 381,54

1039 324.220,11 4.554.864,74 381,36

1040 324.228,70 4.554.870,26 384,09

1041 324.228,73 4.554.879,70 380,50

1042 324.231,06 4.554.884,11 380,39

1043 324.225,16 4.554.874,65 380,67

1044 324.201,35 4.554.816,29 382,10

1045 324.204,63 4.554.807,96 382,43

1046 324.209,16 4.554.797,78 382,99

1047 324.213,03 4.554.788,86 383,58

1048 324.217,01 4.554.779,36 384,26

1049 324.220,17 4.554.771,77 384,81

1050 324.223,78 4.554.762,12 385,47

1051 324.225,42 4.554.756,15 385,92

1052 324.227,59 4.554.747,24 386,50

Punt X Y Z 

1053 324.229,85 4.554.747,51 386,46

1054 324.228,49 4.554.753,67 386,10

1055 324.226,73 4.554.759,87 385,62

1056 324.225,26 4.554.764,25 385,31

1057 324.223,29 4.554.769,49 384,96

1058 324.221,55 4.554.774,93 384,67

1059 324.222,42 4.554.775,76 384,72

1060 324.220,49 4.554.779,37 384,67

1061 324.219,52 4.554.780,07 384,43

1062 324.218,90 4.554.780,55 384,26

1063 324.216,54 4.554.785,24 383,85

1064 324.214,58 4.554.789,96 383,50

1065 324.213,04 4.554.793,69 383,25

1066 324.210,46 4.554.799,78 382,85

1067 324.207,85 4.554.805,26 382,56

1068 324.204,96 4.554.812,26 382,23

1069 324.203,12 4.554.816,82 382,00

1070 324.201,98 4.554.820,98 381,77

1071 324.202,30 4.554.822,20 381,60

1072 324.203,35 4.554.818,35 381,73

1073 324.205,16 4.554.813,42 381,95

1074 324.206,99 4.554.809,66 382,17

1075 324.210,18 4.554.803,51 382,41

1076 324.212,13 4.554.798,86 382,60

1077 324.214,48 4.554.792,50 383,04

1078 324.216,51 4.554.787,36 383,26

1079 324.218,88 4.554.782,45 383,69

1080 324.219,51 4.554.780,35 384,46

1081 324.219,46 4.554.780,44 384,19

1082 324.219,65 4.554.780,54 384,01

1083 324.220,03 4.554.780,76 384,05

1084 324.220,08 4.554.780,67 384,47

1085 324.219,74 4.554.780,60 383,96

1086 324.219,74 4.554.780,60 384,38

1087 324.222,38 4.554.774,80 384,26

1088 324.222,38 4.554.774,81 384,69

1089 324.222,64 4.554.774,97 384,74

1090 324.222,66 4.554.774,92 384,35

1091 324.222,10 4.554.774,70 384,34

1092 324.222,08 4.554.774,75 384,52

1093 324.222,22 4.554.774,80 384,72

1094 324.222,91 4.554.773,54 384,42

1095 324.225,34 4.554.767,00 384,75

1096 324.226,99 4.554.761,97 385,03

1097 324.228,88 4.554.757,32 385,32

1098 324.229,86 4.554.752,47 385,67

1099 324.231,18 4.554.746,68 386,01

1100 324.230,63 4.554.753,09 386,05

1101 324.228,53 4.554.760,77 385,95

1102 324.227,00 4.554.764,91 385,89

1103 324.225,25 4.554.769,80 385,76

1104 324.222,79 4.554.774,97 385,35

1105 324.220,45 4.554.780,50 384,77

1106 324.218,31 4.554.784,93 384,07

1107 324.212,89 4.554.799,09 382,84

1108 324.210,53 4.554.804,83 382,76

1109 324.208,18 4.554.809,83 382,95

1110 324.205,10 4.554.816,43 382,87

1111 324.203,50 4.554.821,47 382,53

1112 324.203,20 4.554.823,88 382,51

1113 324.202,96 4.554.825,90 382,43

1114 324.357,57 4.554.980,08 368,36
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Punt X Y Z 

1115 324.359,38 4.554.982,75 368,58 

1116 324.356,56 4.554.984,99 368,17 

1117 324.355,67 4.554.984,58 368,00 

1118 324.353,08 4.554.986,90 367,33 

1119 324.352,88 4.554.986,14 367,50 

1120 324.352,18 4.554.985,78 367,51 

1121 324.350,52 4.554.988,77 366,97 

1122 324.348,96 4.554.991,61 366,51 

1123 324.346,06 4.554.995,93 365,83 

1124 324.343,33 4.554.999,08 365,33 

1125 324.299,90 4.555.026,40 362,08 

1126 324.300,27 4.555.027,59 362,09 

1127 324.299,90 4.555.029,65 362,21 

1128 324.299,32 4.555.034,02 362,27 

1129 324.298,18 4.555.038,31 362,46 

1130 324.230,17 4.554.744,46 386,69 

1131 324.231,16 4.554.735,46 387,27 

1132 324.231,59 4.554.727,67 387,70 

1133 324.231,87 4.554.719,10 388,19 

1134 324.231,65 4.554.711,08 388,60 

1135 324.231,48 4.554.701,97 389,23 

1136 324.230,85 4.554.694,39 389,86 

1137 324.229,77 4.554.688,58 390,51 

1138 324.228,36 4.554.681,38 391,37 

1139 324.227,26 4.554.675,01 392,14 

1140 324.226,06 4.554.669,59 392,79 

1141 324.227,10 4.554.668,87 392,13 

1142 324.228,14 4.554.673,35 391,71 

1143 324.228,75 4.554.676,95 391,22 

1144 324.229,30 4.554.680,36 390,86 

1145 324.230,26 4.554.685,97 390,32 

1146 324.231,55 4.554.692,22 389,73 

1147 324.231,87 4.554.694,57 389,35 

1148 324.231,87 4.554.694,60 389,73 

1149 324.232,22 4.554.694,57 389,77 

1150 324.231,54 4.554.694,73 389,68 

1151 324.231,84 4.554.699,41 389,56 

1152 324.231,84 4.554.699,52 389,24 

1153 324.232,54 4.554.699,50 389,23 

1154 324.232,54 4.554.699,40 389,57 

1155 324.232,19 4.554.699,53 389,04 

1156 324.232,19 4.554.699,51 389,51 

1157 324.232,05 4.554.699,21 389,56 

1158 324.232,02 4.554.697,15 389,66 

1159 324.231,76 4.554.695,35 389,73 

1160 324.232,35 4.554.701,16 388,98 

1161 324.232,61 4.554.706,91 388,38 

1162 324.232,65 4.554.711,02 388,18 

1163 324.232,80 4.554.715,63 387,99 

1164 324.232,74 4.554.721,28 387,66 

1165 324.232,55 4.554.732,05 386,98 

1166 324.232,13 4.554.737,66 386,69 

1167 324.231,32 4.554.743,44 386,18 

1168 324.231,16 4.554.746,08 386,07 

1169 324.227,74 4.554.744,84 386,66 

1170 324.228,43 4.554.739,89 386,98 

1171 324.229,20 4.554.731,79 387,46 

1172 324.229,45 4.554.724,49 387,89 

1173 324.229,61 4.554.717,46 388,29 

1174 324.229,45 4.554.709,12 388,74 

1175 324.229,26 4.554.702,10 389,25 

1176 324.228,51 4.554.694,41 389,94 

Punt X Y Z 

1177 324.227,45 4.554.686,81 390,78 

1178 324.226,01 4.554.677,12 391,93 

1179 324.227,75 4.554.668,34 393,05 

1180 324.230,53 4.554.683,42 391,15 

1181 324.231,41 4.554.687,92 390,66 

1182 324.232,75 4.554.693,27 390,07 

1183 324.232,94 4.554.699,40 389,52 

1184 324.232,84 4.554.697,37 389,68 

1185 324.232,69 4.554.695,03 389,78 

1186 324.232,96 4.554.706,18 388,86 

1187 324.233,48 4.554.712,55 388,78 

1188 324.233,75 4.554.716,69 388,83 

1189 324.233,44 4.554.724,78 388,14 

1190 324.233,05 4.554.733,90 387,65 

1191 324.232,55 4.554.739,08 387,40 

1192 324.232,05 4.554.746,61 386,87 

1193 324.251,69 4.554.229,10 468,99 

1194 324.245,01 4.554.235,43 468,91 

1195 324.239,79 4.554.240,54 468,64 

1196 324.234,21 4.554.245,27 468,20 

1197 324.229,31 4.554.248,55 467,75 

1198 324.222,76 4.554.251,19 467,18 

1199 324.216,07 4.554.252,29 466,50 

1200 324.208,83 4.554.252,02 465,69 

1201 324.201,19 4.554.251,20 464,89 

1202 324.193,51 4.554.249,80 464,08 

1203 324.185,90 4.554.248,02 463,28 

1204 324.178,65 4.554.245,96 462,52 

1205 324.171,79 4.554.243,63 461,80 

1206 324.165,12 4.554.240,61 461,05 

1207 324.158,32 4.554.237,24 460,27 

1208 324.152,01 4.554.233,28 459,45 

1209 324.145,92 4.554.229,00 458,58 

1210 324.139,98 4.554.224,98 457,73 

1211 324.133,40 4.554.220,98 456,85 

1212 324.126,52 4.554.218,27 456,03 

1213 324.119,04 4.554.216,22 455,18 

1214 324.111,56 4.554.214,53 454,45 

1215 324.104,43 4.554.212,74 453,71 

1216 324.096,53 4.554.209,85 452,80 

1217 324.089,72 4.554.206,54 451,99 

1218 324.083,27 4.554.202,97 451,22 

1219 324.076,99 4.554.198,83 450,39 

1220 324.070,45 4.554.194,48 449,54 

1221 324.063,76 4.554.190,19 448,69 

1222 324.057,01 4.554.186,40 447,88 

1223 324.050,23 4.554.183,54 447,12 

1224 324.043,04 4.554.181,42 446,35 

1225 324.035,55 4.554.179,96 445,50 

1226 324.028,53 4.554.179,23 444,80 

1227 324.020,70 4.554.177,91 443,95 

1228 324.013,32 4.554.175,44 443,21 

1229 324.007,21 4.554.171,95 442,52 

1230 324.001,44 4.554.167,78 441,77 

1231 323.995,64 4.554.163,27 441,04 

1232 323.991,81 4.554.161,92 440,66 

1233 323.989,35 4.554.162,24 440,41 

1234 323.986,79 4.554.164,43 440,19 

1235 323.986,69 4.554.168,61 439,85 

1236 323.988,32 4.554.173,48 439,48 

1237 323.994,29 4.554.180,52 438,84 

1238 324.002,28 4.554.186,95 438,00 
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Punt X Y Z 

1239 324.011,33 4.554.192,86 437,13

1240 324.019,58 4.554.198,43 436,28

1241 324.029,04 4.554.204,99 435,55

1242 324.037,67 4.554.210,91 435,03

1243 324.050,08 4.554.219,63 434,34

1244 324.057,89 4.554.225,02 433,89

1245 324.064,14 4.554.230,65 433,55

1246 324.070,08 4.554.236,54 433,26

1247 324.076,47 4.554.242,45 432,71

1248 324.082,86 4.554.247,80 432,16

1249 324.089,29 4.554.253,18 431,50

1250 324.095,58 4.554.259,82 430,76

1251 324.100,74 4.554.266,74 429,90

1252 324.105,53 4.554.273,67 429,00

1253 324.110,77 4.554.281,19 427,96

1254 324.116,32 4.554.288,16 426,92

1255 324.121,07 4.554.294,51 425,91

1256 324.126,43 4.554.301,71 424,77

1257 324.131,94 4.554.309,59 423,62

1258 324.137,26 4.554.317,16 422,71

1259 324.142,11 4.554.324,97 421,73

1260 324.146,19 4.554.331,98 420,99

1261 324.151,05 4.554.340,86 420,10

1262 324.154,71 4.554.348,55 419,33

1263 324.158,83 4.554.358,10 418,41

1264 324.163,21 4.554.367,78 417,49

1265 324.166,53 4.554.375,37 416,86

1266 324.168,87 4.554.384,08 416,11

1267 324.170,37 4.554.395,27 415,21

1268 324.171,29 4.554.403,95 414,44

1269 324.171,89 4.554.417,49 413,09

1270 324.172,30 4.554.426,08 412,25

1271 324.172,49 4.554.437,13 411,14

1272 324.172,51 4.554.449,05 410,16

1273 324.172,60 4.554.458,80 409,28

1274 324.172,65 4.554.467,17 408,62

1275 324.172,29 4.554.475,14 407,95

1276 324.171,77 4.554.483,11 407,42

1277 324.170,07 4.554.492,31 406,56

1278 324.167,90 4.554.500,58 405,89

1279 324.165,52 4.554.509,64 404,83

1280 324.164,33 4.554.517,29 404,14

1281 324.163,82 4.554.525,49 403,36

1282 324.163,75 4.554.533,14 402,66

1283 324.164,40 4.554.540,73 402,08

1284 324.217,94 4.554.649,45 394,87

1285 324.166,25 4.554.536,90 402,24

1286 324.165,77 4.554.529,81 402,89

1287 324.165,80 4.554.523,62 403,43

1288 324.166,44 4.554.517,77 403,97

1289 324.167,66 4.554.511,03 404,69

1290 324.169,24 4.554.505,48 405,18

1291 324.174,14 4.554.481,18 407,51

1292 324.173,85 4.554.485,25 407,20

1293 324.173,41 4.554.488,85 406,73

1294 324.172,46 4.554.494,38 406,28

1295 324.174,20 4.554.480,01 407,56

1296 324.174,66 4.554.470,17 408,49

1297 324.174,85 4.554.460,31 409,18

1298 324.174,92 4.554.451,20 409,98

1299 324.174,89 4.554.441,72 410,72

1300 324.174,73 4.554.423,33 412,53

Punt X Y Z 

1301 324.174,32 4.554.414,61 413,35

1302 324.173,50 4.554.405,68 414,30

1303 324.172,88 4.554.397,47 415,00

1304 324.171,83 4.554.388,48 415,71

1305 324.170,45 4.554.380,58 416,39

1306 324.168,74 4.554.375,37 416,80

1307 324.166,36 4.554.369,41 417,25

1308 324.163,08 4.554.362,00 417,92

1309 324.159,38 4.554.353,48 418,75

1310 324.154,17 4.554.342,15 419,90

1311 324.150,06 4.554.334,10 420,75

1312 324.145,81 4.554.326,82 421,35

1313 324.141,84 4.554.320,19 422,20

1314 324.135,74 4.554.310,45 423,43

1315 324.128,96 4.554.300,80 424,75

1316 324.122,10 4.554.291,55 426,14

1317 324.115,07 4.554.282,99 427,49

1318 324.110,09 4.554.276,53 428,36

1319 324.101,76 4.554.264,37 429,98

1320 324.097,17 4.554.258,01 430,77

1321 324.092,42 4.554.252,53 431,37

1322 324.086,53 4.554.247,43 431,90

1323 324.083,20 4.554.244,92 432,24

1324 324.076,99 4.554.240,08 432,78

1325 324.070,85 4.554.234,10 433,25

1326 324.067,26 4.554.230,60 433,47

1327 324.063,51 4.554.226,92 433,60

1328 324.057,49 4.554.222,22 433,94

1329 324.047,41 4.554.214,95 434,49

1330 324.035,58 4.554.206,96 435,24

1331 324.028,33 4.554.201,94 435,50

1332 324.019,92 4.554.196,02 436,26

1333 324.013,59 4.554.191,58 436,84

1334 324.008,01 4.554.188,05 437,44

1335 324.001,81 4.554.183,44 438,08

1336 323.997,84 4.554.179,82 438,56

1337 323.992,34 4.554.174,24 439,20

1338 323.990,93 4.554.171,81 439,41

1339 323.990,07 4.554.169,46 439,62

1340 323.990,09 4.554.167,28 439,97

1341 323.990,45 4.554.166,13 440,14

1342 323.991,19 4.554.165,48 440,30

1343 323.992,07 4.554.165,35 440,54

1344 323.994,19 4.554.166,76 440,97

1345 323.997,24 4.554.169,10 441,41

1346 324.001,61 4.554.172,60 442,02

1347 323.982,00 4.554.166,11 439,85

1348 323.983,06 4.554.169,88 439,76

1349 323.984,43 4.554.173,59 439,55

1350 323.986,56 4.554.176,97 439,32

1351 323.989,18 4.554.179,97 439,03

1352 323.992,06 4.554.182,83 438,74

1353 323.995,03 4.554.185,50 438,32

1354 323.995,10 4.554.184,73 438,57

1355 323.991,89 4.554.181,74 438,92

1356 323.989,24 4.554.179,17 439,16

1357 323.986,84 4.554.176,28 439,38

1358 323.985,36 4.554.173,78 439,55

1359 323.983,13 4.554.167,94 439,89

1360 323.982,69 4.554.164,67 440,00

1361 323.983,18 4.554.162,38 440,16

1362 323.984,33 4.554.159,97 440,25
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Punt X Y Z 

1363 323.985,24 4.554.158,25 440,40 

1364 323.984,57 4.554.158,16 440,32 

1365 323.982,65 4.554.158,19 440,09 

1366 323.981,32 4.554.157,67 439,94 

1367 323.978,93 4.554.154,87 439,26 

1368 323.977,07 4.554.156,00 439,19 

1369 323.978,72 4.554.159,10 439,71 

1370 323.980,42 4.554.161,42 439,89 

1371 323.987,56 4.554.156,99 440,69 

1372 323.989,64 4.554.156,78 440,82 

1373 323.992,32 4.554.157,13 440,92 

1374 323.995,38 4.554.158,64 441,10 

1375 323.999,39 4.554.161,74 441,46 

1376 324.003,59 4.554.165,28 441,93 

1377 324.008,11 4.554.168,69 442,36 

1378 324.012,21 4.554.171,81 442,95 

1379 324.015,60 4.554.173,67 443,34 

1380 324.019,03 4.554.175,15 443,70 

1381 324.025,05 4.554.176,33 444,34 

1382 324.033,66 4.554.177,62 445,33 

1383 324.041,57 4.554.178,93 446,13 

1384 324.046,40 4.554.179,98 446,61 

1385 324.051,27 4.554.181,63 447,14 

1386 324.055,91 4.554.183,42 447,62 

1387 324.060,09 4.554.185,50 448,14 

1388 324.066,75 4.554.189,50 448,96 

1389 324.073,51 4.554.193,92 449,79 

1390 324.080,16 4.554.198,39 450,66 

1391 324.086,65 4.554.202,19 451,49 

1392 324.092,69 4.554.205,25 452,21 

1393 324.096,40 4.554.207,07 452,65 

1394 324.095,01 4.554.206,33 452,47 

1395 324.101,30 4.554.209,21 453,24 

1396 324.105,17 4.554.210,59 453,70 

1397 324.109,79 4.554.212,04 454,26 

1398 324.114,59 4.554.213,12 454,75 

1399 324.121,80 4.554.214,72 455,54 

1400 324.126,37 4.554.215,84 455,99 

1401 324.131,38 4.554.217,52 456,59 

1402 324.136,99 4.554.220,22 457,29 

1403 324.141,46 4.554.223,04 457,80 

1404 324.147,27 4.554.227,04 458,60 

1405 324.151,36 4.554.229,94 459,19 

1406 324.156,59 4.554.233,51 459,91 

1407 324.161,65 4.554.236,31 460,52 

1408 324.166,21 4.554.238,63 461,03 

1409 324.171,78 4.554.241,38 461,68 

1410 324.178,63 4.554.243,82 462,47 

1411 324.186,89 4.554.246,23 463,31 

1412 324.194,09 4.554.248,18 464,04 

1413 324.202,32 4.554.249,58 464,91 

1414 324.210,66 4.554.250,16 465,84 

1415 324.218,58 4.554.249,73 466,71 

1416 324.225,54 4.554.247,80 467,43 

1417 324.231,24 4.554.244,82 467,95 

1418 324.235,02 4.554.241,88 468,26 

1419 324.238,51 4.554.238,60 468,57 

1420 324.241,02 4.554.235,47 468,70 

1421 324.243,24 4.554.231,96 468,79 

1422 324.244,36 4.554.228,06 468,71 

1423 324.244,97 4.554.224,12 468,65 

1424 324.244,93 4.554.219,46 468,41 

Punt X Y Z 

1425 324.255,33 4.554.235,75 469,02 

1426 324.248,71 4.554.237,44 468,90 

1427 324.244,00 4.554.240,37 468,76 

1428 324.238,45 4.554.245,16 468,36 

1429 324.234,12 4.554.248,70 468,04 

1430 324.229,21 4.554.251,44 467,64 

1431 324.229,67 4.554.252,81 467,41 

1432 324.234,98 4.554.249,14 467,91 

1433 324.239,95 4.554.244,96 468,18 

1434 324.245,20 4.554.240,43 468,59 

1435 324.250,16 4.554.237,46 468,71 

1436 324.254,47 4.554.236,67 468,76 

1437 324.259,83 4.554.237,18 468,90 

1438 324.262,99 4.554.233,61 469,12 

1439 324.257,92 4.554.229,63 468,97 

1440 324.256,05 4.554.232,09 469,09 

1441 324.247,98 4.554.231,06 468,98 

1442 324.249,36 4.554.225,94 468,85 

1443 324.245,31 4.554.235,38 468,93 

1444 324.243,84 4.554.222,17 468,10 

1445 324.243,24 4.554.226,47 468,29 

1446 324.241,86 4.554.231,76 468,45 

1447 324.237,76 4.554.237,37 468,19 

1448 324.231,80 4.554.242,87 467,63 

1449 324.225,71 4.554.246,35 467,04 

1450 324.221,02 4.554.247,78 466,61 

1451 324.214,69 4.554.248,81 465,87 

1452 324.206,61 4.554.248,58 464,99 

1453 324.196,79 4.554.247,07 463,86 

1454 324.190,63 4.554.245,50 463,07 

1455 324.190,62 4.554.244,66 463,90 

1456 324.196,97 4.554.246,25 464,65 

1457 324.203,13 4.554.247,50 465,21 

1458 324.210,69 4.554.247,89 466,08 

1459 324.215,87 4.554.247,59 466,72 

1460 324.221,32 4.554.246,62 467,26 

1461 324.226,52 4.554.244,73 467,89 

1462 324.231,74 4.554.253,04 467,70 

1463 324.238,19 4.554.247,76 468,85 

1464 324.232,47 4.554.241,34 468,50 

1465 324.236,93 4.554.236,80 468,89 

1466 324.245,85 4.554.240,57 469,45 

1467 324.249,64 4.554.238,55 469,63 

1468 324.254,20 4.554.237,60 469,71 

1469 324.259,94 4.554.238,03 469,70 

1470 324.240,51 4.554.232,23 469,17 

1471 324.242,01 4.554.229,33 469,16 

1472 324.242,76 4.554.226,11 468,92 

1473 324.243,40 4.554.222,31 468,64 

1474 324.243,28 4.554.218,89 468,72 

1475 324.188,65 4.554.245,16 462,86 

1476 324.189,05 4.554.244,49 463,63 

1477 324.183,01 4.554.243,54 462,33 

1478 324.183,50 4.554.242,86 463,07 

1479 324.178,54 4.554.242,15 461,85 

1480 324.179,10 4.554.241,70 462,63 

1481 324.174,34 4.554.240,77 461,36 

1482 324.174,65 4.554.240,05 462,10 

1483 324.169,10 4.554.238,38 460,69 

1484 324.169,52 4.554.237,70 461,65 

1485 324.161,81 4.554.234,66 459,82 

1486 324.162,17 4.554.234,08 460,70 
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Punt X Y Z 

1487 324.156,89 4.554.231,85 459,21

1488 324.157,24 4.554.231,32 460,01

1489 324.151,15 4.554.228,17 458,48

1490 324.151,58 4.554.227,87 459,30

1491 324.146,46 4.554.225,17 457,89

1492 324.146,94 4.554.224,71 458,67

1493 324.140,76 4.554.221,18 457,34

1494 324.140,81 4.554.220,56 457,94

1495 324.135,76 4.554.218,25 456,58

1496 324.136,32 4.554.217,72 457,29

1497 324.131,60 4.554.216,27 456,09

1498 324.127,42 4.554.215,16 455,65

1499 324.127,89 4.554.214,51 456,14

1500 324.121,88 4.554.213,63 455,07

1501 324.121,53 4.554.213,05 455,92

1502 324.114,87 4.554.212,11 454,34

1503 324.115,06 4.554.211,52 455,09

1504 324.108,16 4.554.210,45 453,67

1505 324.108,09 4.554.209,38 454,27

1506 324.103,28 4.554.208,61 452,96

1507 324.103,26 4.554.207,95 453,76

1508 324.098,72 4.554.206,85 452,41

1509 324.098,39 4.554.205,88 452,99

1510 324.096,77 4.554.206,11 452,13

1511 324.096,94 4.554.205,26 452,62

1512 324.096,63 4.554.206,13 452,06

1513 324.096,76 4.554.206,20 452,13

1514 324.096,50 4.554.206,66 452,57

1515 324.096,44 4.554.206,45 451,80

1516 324.095,43 4.554.205,88 451,75

1517 324.095,41 4.554.205,88 452,50

1518 324.095,28 4.554.205,81 452,45

1519 324.095,21 4.554.205,94 452,44

1520 324.095,58 4.554.206,15 452,60

1521 324.095,60 4.554.205,55 452,07

1522 324.095,47 4.554.205,48 452,21

1523 324.095,93 4.554.206,16 451,58

1524 324.096,44 4.554.206,46 452,57

1525 324.095,28 4.554.205,33 452,32

1526 324.095,55 4.554.204,59 452,88

1527 324.091,81 4.554.203,69 451,72

1528 324.092,25 4.554.203,11 452,62

1529 324.088,05 4.554.201,74 451,22

1530 324.088,39 4.554.201,15 451,96

1531 324.082,58 4.554.198,53 450,49

1532 324.082,98 4.554.198,12 451,26

1533 324.078,78 4.554.196,21 450,01

1534 324.079,37 4.554.195,74 450,75

1535 324.074,35 4.554.193,23 449,40

1536 324.074,90 4.554.192,93 450,32

1537 324.070,35 4.554.190,29 448,86

1538 324.070,99 4.554.190,10 449,78

1539 324.065,24 4.554.187,01 448,26

1540 324.065,70 4.554.186,67 448,96

1541 324.060,03 4.554.183,93 447,65

1542 324.060,31 4.554.183,34 448,29

1543 324.053,91 4.554.181,26 446,91

1544 324.051,93 4.554.180,46 446,70

1545 324.052,77 4.554.180,03 447,41

1546 324.045,49 4.554.178,66 446,11

1547 324.045,74 4.554.178,00 446,78

1548 324.039,87 4.554.177,57 445,59

Punt X Y Z 

1549 324.040,23 4.554.176,85 446,08

1550 324.031,25 4.554.176,29 444,63

1551 324.031,41 4.554.175,40 445,42

1552 324.023,09 4.554.175,17 443,89

1553 324.022,97 4.554.174,20 444,38

1554 324.019,68 4.554.174,54 443,58

1555 324.020,05 4.554.173,87 444,00

1556 324.016,30 4.554.173,20 443,19

1557 324.016,44 4.554.172,31 443,54

1558 324.012,09 4.554.171,03 442,66

1559 324.011,96 4.554.169,54 442,96

1560 324.007,47 4.554.167,29 442,16

1561 324.007,92 4.554.166,73 442,73

1562 324.003,65 4.554.164,23 441,83

1563 324.003,81 4.554.163,77 442,42

1564 323.999,29 4.554.160,87 441,35

1565 323.999,96 4.554.160,42 442,50

1566 323.995,81 4.554.157,97 441,10

1567 323.996,29 4.554.157,43 442,01

1568 323.992,84 4.554.156,25 440,93

1569 323.992,96 4.554.155,59 441,62

1570 323.990,68 4.554.155,89 440,84

1571 323.990,66 4.554.155,11 441,54

1572 323.988,50 4.554.155,86 440,68

1573 323.988,92 4.554.154,89 441,19

1574 323.986,44 4.554.156,55 440,47

1575 323.986,12 4.554.155,53 441,13

1576 323.984,51 4.554.157,33 440,13

1577 323.983,16 4.554.157,75 439,98

1578 323.982,32 4.554.157,75 439,82

1579 323.983,32 4.554.156,75 440,29

1580 323.982,45 4.554.156,54 440,30

1581 323.993,65 4.554.166,77 440,81

1582 323.992,62 4.554.166,18 440,45

1583 323.991,66 4.554.165,95 440,18

1584 323.990,88 4.554.166,92 440,00

1585 323.990,78 4.554.168,56 439,82

1586 323.991,37 4.554.169,50 439,79

1587 323.990,80 4.554.169,83 439,50

1588 323.991,69 4.554.171,29 439,34

1589 323.992,27 4.554.170,84 439,91

1590 323.994,32 4.554.175,39 438,85

1591 324.263,30 4.554.237,51 469,12

1592 324.262,95 4.554.238,40 468,89

1593 324.262,28 4.554.238,82 469,38

1594 324.270,16 4.554.242,61 469,02

1595 324.270,04 4.554.243,83 470,09

1596 324.270,20 4.554.243,58 469,46

1597 324.277,85 4.554.247,90 469,08

1598 324.277,37 4.554.248,39 469,90

1599 324.285,69 4.554.252,49 469,59

1600 324.284,87 4.554.253,19 469,32

1601 324.284,76 4.554.253,85 469,89

1602 324.290,97 4.554.256,10 469,75

1603 324.290,78 4.554.257,21 469,46

1604 324.291,15 4.554.258,43 469,64

1605 324.294,03 4.554.257,64 469,84

1606 324.293,35 4.554.258,61 469,53

1607 324.292,47 4.554.259,12 470,01

1608 324.297,12 4.554.258,78 469,94

1609 324.296,57 4.554.260,25 469,59

1610 324.296,54 4.554.260,89 470,14
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Punt X Y Z 

1611 324.301,04 4.554.260,03 470,01 

1612 324.301,15 4.554.261,62 469,64 

1613 324.301,06 4.554.262,06 470,55 

1614 324.305,38 4.554.260,78 470,08 

1615 324.305,43 4.554.261,92 469,78 

1616 324.305,33 4.554.262,59 470,45 

1617 324.261,62 4.554.236,79 469,14 

1618 324.263,51 4.554.233,78 469,16 

1619 324.271,30 4.554.239,05 469,33 

1620 324.270,08 4.554.241,35 469,31 

1621 324.277,81 4.554.246,53 469,48 

1622 324.279,29 4.554.245,00 469,51 

1623 324.287,88 4.554.250,74 469,67 

1624 324.286,73 4.554.252,97 469,68 

1625 324.293,80 4.554.257,34 469,88 

1626 324.295,05 4.554.255,27 469,83 

1627 324.304,52 4.554.258,09 470,10 

1628 324.304,14 4.554.260,54 470,12 

1629 324.313,61 4.554.261,22 470,34 

1630 324.314,25 4.554.258,88 470,40 

1631 324.324,33 4.554.259,39 470,62 

1632 324.324,25 4.554.261,92 470,55 

1633 324.333,91 4.554.262,79 470,69 

1634 324.334,76 4.554.260,31 470,83 

1635 324.343,64 4.554.262,82 470,83 

1636 324.342,55 4.554.265,03 470,73 

1637 324.351,21 4.554.270,80 470,77 

1638 324.353,07 4.554.269,69 470,78 

1639 324.360,04 4.554.277,55 470,76 

1640 324.358,12 4.554.279,18 470,74 

1641 324.363,66 4.554.286,62 470,70 

1642 324.365,61 4.554.285,41 470,70 

1643 324.371,66 4.554.293,46 470,63 

1644 324.369,82 4.554.295,18 470,66 

1645 324.375,99 4.554.302,01 470,60 

1646 324.377,55 4.554.300,51 470,53 

1647 324.385,37 4.554.306,86 470,39 

1648 324.384,43 4.554.308,89 470,46 

1649 324.393,95 4.554.313,98 470,20 

1650 324.395,03 4.554.311,87 470,15 

1651 324.404,25 4.554.315,99 469,91 

1652 324.403,45 4.554.318,15 469,94 

1653 324.412,93 4.554.321,63 469,67 

1654 324.413,68 4.554.319,58 469,61 

1655 324.424,06 4.554.322,76 469,23 

1656 324.422,83 4.554.324,71 469,26 

1657 324.433,82 4.554.328,14 468,86 

1658 324.434,66 4.554.325,49 468,84 

1659 324.445,19 4.554.327,85 468,43 

1660 324.444,59 4.554.330,71 468,38 

1661 324.454,25 4.554.333,25 468,01 

1662 324.455,46 4.554.330,93 468,05 

1663 324.464,86 4.554.334,67 467,73 

1664 324.463,75 4.554.336,78 467,64 

1665 324.469,83 4.554.339,89 467,41 

1666 324.470,70 4.554.337,53 467,55 

1667 324.478,52 4.554.342,37 467,33 

1668 324.476,96 4.554.344,59 467,21 

1669 324.485,51 4.554.350,16 467,04 

1670 324.487,20 4.554.347,93 467,10 

1671 324.494,75 4.554.353,61 466,89 

1672 324.493,12 4.554.355,51 466,86 

Punt X Y Z 

1673 324.500,59 4.554.362,20 466,57 

1674 324.502,53 4.554.360,78 466,60 

1675 324.510,54 4.554.368,91 466,19 

1676 324.508,72 4.554.370,48 466,16 

1677 324.516,42 4.554.377,72 465,80 

1678 324.518,16 4.554.376,34 465,80 

1679 324.525,54 4.554.383,21 465,40 

1680 324.523,91 4.554.384,97 465,36 

1681 324.530,82 4.554.391,54 465,08 

1682 324.532,65 4.554.389,80 465,04 

1683 324.541,41 4.554.396,39 464,70 

1684 324.539,95 4.554.398,50 464,71 

1685 324.548,32 4.554.403,05 464,66 

1686 324.549,51 4.554.401,29 464,61 

1687 324.559,78 4.554.405,43 464,92 

1688 324.558,65 4.554.407,87 464,97 

1689 324.567,28 4.554.410,04 465,29 

1690 324.568,46 4.554.407,43 465,32 

1691 324.578,67 4.554.408,91 465,80 

1692 324.578,71 4.554.411,17 465,78 

1693 324.588,94 4.554.412,31 466,09 

1694 324.589,56 4.554.409,68 466,15 

1695 324.599,75 4.554.410,76 466,41 

1696 324.599,13 4.554.413,47 466,34 

1697 324.608,64 4.554.415,48 466,39 

1698 324.609,50 4.554.413,26 466,55 

1699 324.617,99 4.554.417,94 466,52 

1700 324.616,63 4.554.419,44 466,35 

1701 324.623,22 4.554.424,93 466,22 

1702 324.624,90 4.554.423,65 466,30 

1703 324.631,26 4.554.430,27 465,89 

1704 324.629,53 4.554.431,75 465,82 

1705 324.635,83 4.554.438,58 465,26 

1706 324.637,38 4.554.437,39 465,28 

1707 324.644,86 4.554.446,27 464,54 

1708 324.643,34 4.554.447,72 464,51 

1709 324.651,37 4.554.455,06 464,00 

1710 324.652,77 4.554.453,80 463,94 

1711 324.661,31 4.554.459,62 463,61 

1712 324.660,26 4.554.461,45 463,65 

1713 324.669,02 4.554.466,18 463,41 

1714 324.670,10 4.554.464,50 463,42 

1715 324.679,46 4.554.469,09 463,49 

1716 324.678,26 4.554.471,00 463,42 

1717 324.687,44 4.554.475,48 463,63 

1718 324.688,69 4.554.473,45 463,70 

1719 324.697,77 4.554.478,79 463,88 

1720 324.696,43 4.554.480,53 463,80 

1721 324.703,34 4.554.485,98 463,96 

1722 324.705,18 4.554.484,30 464,06 

1723 324.711,75 4.554.492,34 464,21 

1724 324.709,60 4.554.493,64 464,10 

1725 324.715,06 4.554.502,50 464,22 

1726 324.717,00 4.554.501,35 464,28 

1727 324.722,15 4.554.510,03 464,43 

1728 324.720,14 4.554.511,74 464,42 

1729 324.725,24 4.554.519,34 464,58 

1730 324.727,42 4.554.517,70 464,61 

1731 324.734,37 4.554.525,52 464,89 

1732 324.732,87 4.554.527,10 464,91 

1733 324.739,90 4.554.533,40 465,27 

1734 324.741,55 4.554.531,83 465,24 
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Punt X Y Z 

1735 324.749,50 4.554.538,67 465,82

1736 324.747,95 4.554.540,30 465,80

1737 324.757,44 4.554.544,63 466,48

1738 324.756,05 4.554.546,45 466,53

1739 324.763,19 4.554.551,88 467,10

1740 324.764,68 4.554.550,30 467,14

1741 324.773,06 4.554.557,10 468,01

1742 324.771,60 4.554.558,62 468,00

1743 324.779,15 4.554.564,71 468,85

1744 324.780,50 4.554.562,92 468,92

1745 324.789,13 4.554.569,68 470,06

1746 324.787,62 4.554.571,31 470,03

1747 324.794,40 4.554.576,96 471,00

1748 324.796,10 4.554.575,03 471,00

1749 324.803,26 4.554.581,06 471,94

1750 324.801,70 4.554.583,23 471,95

1751 324.809,02 4.554.588,70 472,92

1752 324.810,45 4.554.586,50 472,90

1753 324.818,93 4.554.591,90 473,88

1754 324.823,46 4.554.593,96 474,40

1755 324.822,72 4.554.595,65 474,45

1756 324.831,39 4.554.599,01 475,18

1757 324.832,44 4.554.597,01 475,18

1758 324.841,86 4.554.599,36 475,86

1759 324.841,75 4.554.601,35 475,89

1760 324.850,67 4.554.603,09 476,42

1761 324.851,42 4.554.601,05 476,45

1762 324.859,45 4.554.602,47 476,88

1763 324.858,71 4.554.604,61 476,81

1764 324.868,20 4.554.606,91 477,23

1765 324.869,19 4.554.604,65 477,32

1766 324.878,17 4.554.607,86 477,75

1767 324.877,36 4.554.610,14 477,67

1768 324.884,80 4.554.613,94 478,03

1769 324.886,45 4.554.612,18 478,12

1770 324.896,08 4.554.617,59 478,41

1771 324.894,68 4.554.619,81 478,37

1772 324.904,42 4.554.625,25 478,66

1773 324.905,87 4.554.623,00 478,69

1774 324.914,07 4.554.626,14 478,95

1775 324.908,77 4.554.627,41 478,77

1776 324.921,95 4.554.633,45 479,61

1777 324.923,21 4.554.629,78 479,72

1778 324.930,97 4.554.633,48 480,68

1779 324.932,16 4.554.639,33 481,29

1780 324.927,64 4.554.644,55 481,93

1781 324.921,32 4.554.645,70 482,57

1782 324.915,38 4.554.644,18 483,13

1783 324.913,77 4.554.646,30 483,34

1784 324.920,96 4.554.648,01 482,73

1785 324.927,43 4.554.647,46 482,23

1786 324.932,76 4.554.645,31 481,91

1789 324.935,57 4.554.630,12 480,77

1790 324.929,73 4.554.627,87 480,20

1791 324.924,24 4.554.626,47 479,53

1792 324.919,16 4.554.625,01 479,05

1793 324.913,62 4.554.622,68 478,67

1794 324.925,18 4.554.635,05 480,02

1795 324.926,52 4.554.636,76 480,42

1796 324.924,09 4.554.640,47 481,37

1797 324.920,51 4.554.641,39 482,17

1798 324.913,47 4.554.639,52 483,22

Punt X Y Z 

1799 324.909,24 4.554.637,51 483,60

1800 324.902,47 4.554.640,17 484,17

1801 324.894,57 4.554.636,41 484,80

1802 324.885,79 4.554.635,55 485,28

1803 324.885,60 4.554.633,05 485,46

1804 324.893,48 4.554.633,70 484,92

1805 324.901,24 4.554.636,94 484,40

1806 324.909,76 4.554.641,11 483,61

1807 324.879,27 4.554.634,58 485,85

1808 324.880,12 4.554.637,15 485,72

1809 324.873,53 4.554.642,68 486,42

1810 324.871,30 4.554.641,81 486,60

1811 324.867,32 4.554.650,99 487,19

1812 324.869,39 4.554.652,02 487,20

1813 324.865,74 4.554.661,31 488,01

1814 324.863,66 4.554.660,00 487,92

1815 324.859,80 4.554.664,67 488,49

1816 324.860,76 4.554.666,52 488,57

1817 324.852,12 4.554.669,13 489,20

1818 324.852,32 4.554.666,49 489,13

1819 324.843,12 4.554.663,78 489,89

1820 324.841,91 4.554.665,62 490,00

1821 324.833,01 4.554.661,43 490,62

1822 324.833,41 4.554.659,28 490,68

1823 324.825,38 4.554.655,57 491,32

1824 324.824,59 4.554.657,65 491,32

1825 324.826,44 4.554.653,07 491,20

1826 324.819,76 4.554.651,30 491,82

1827 324.818,77 4.554.654,08 491,96

1828 324.819,48 4.554.656,73 491,81

1829 324.817,81 4.554.657,19 492,07

1830 324.814,76 4.554.655,93 492,45

1831 324.811,03 4.554.653,40 492,77

1832 324.807,49 4.554.657,81 493,28

1833 324.812,58 4.554.658,29 492,83

1834 324.817,22 4.554.658,84 492,49

1835 324.818,39 4.554.662,16 493,15

1836 324.817,15 4.554.665,47 493,69

1837 324.816,03 4.554.668,41 493,82

1838 324.811,81 4.554.666,69 493,68

1839 324.814,31 4.554.664,79 493,57

1840 324.811,38 4.554.662,05 493,33

1841 324.807,97 4.554.663,04 493,57

1842 324.821,94 4.554.670,57 494,12

1843 324.823,12 4.554.668,19 494,15

1844 324.831,97 4.554.672,71 494,92

1845 324.830,71 4.554.674,94 494,93

1846 324.837,45 4.554.679,65 495,69

1847 324.838,91 4.554.678,18 495,70

1848 324.845,37 4.554.684,31 496,49

1849 324.843,84 4.554.685,69 496,49

1850 324.849,27 4.554.691,72 497,14

1851 324.851,02 4.554.690,55 497,16

1852 324.857,29 4.554.697,17 497,84

1853 324.855,76 4.554.698,64 497,91

1854 324.861,35 4.554.703,70 498,46

1855 324.862,76 4.554.701,55 498,38

1856 324.871,55 4.554.702,53 498,96

1857 324.872,60 4.554.704,78 499,02

1858 324.880,41 4.554.700,72 499,47

1859 324.879,19 4.554.698,79 499,48

1860 324.887,08 4.554.692,88 500,08
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Punt X Y Z 

1861 324.888,44 4.554.694,71 499,98 

1862 324.895,67 4.554.691,50 500,37 

1863 324.895,33 4.554.689,37 500,51 

1864 324.905,83 4.554.689,61 500,77 

1865 324.905,26 4.554.691,60 500,70 

1866 324.913,77 4.554.693,60 501,01 

1867 324.914,77 4.554.691,44 501,06 

1868 324.923,26 4.554.693,23 501,52 

1869 324.922,18 4.554.695,68 501,47 

1870 324.930,76 4.554.696,97 501,94 

1871 324.932,06 4.554.694,50 502,03 

1872 324.941,08 4.554.694,60 502,49 

1873 324.940,87 4.554.696,97 502,42 

1874 324.949,38 4.554.697,72 502,78 

1875 324.950,27 4.554.695,47 502,91 

1876 324.959,16 4.554.697,11 503,35 

1877 324.958,38 4.554.699,55 503,22 

1878 324.966,45 4.554.701,96 503,69 

1879 324.967,82 4.554.700,07 503,81 

1880 324.976,51 4.554.704,93 504,41 

1881 324.975,51 4.554.706,92 504,31 

1882 324.982,31 4.554.712,35 504,79 

1883 324.984,21 4.554.710,24 504,91 

1884 324.992,23 4.554.716,66 505,35 

1885 324.990,33 4.554.718,74 505,24 

1886 324.997,70 4.554.725,00 505,70 

1887 324.999,88 4.554.723,43 505,83 

1888 325.006,60 4.554.729,89 506,19 

1889 325.004,59 4.554.731,76 506,12 

1890 325.009,60 4.554.737,40 506,37 

1891 325.011,85 4.554.735,93 506,42 

1892 325.017,19 4.554.743,27 506,74 

1893 325.014,99 4.554.744,80 506,64 

1894 325.020,50 4.554.752,67 507,68 

1895 325.022,41 4.554.751,80 506,96 

1896 325.027,04 4.554.757,59 507,14 

1897 325.025,26 4.554.758,47 507,09 

1898 325.029,30 4.554.763,91 507,28 

1899 325.031,13 4.554.762,95 507,31 

1900 325.035,50 4.554.771,20 507,61 

1901 325.034,09 4.554.772,72 507,64 

1902 325.036,92 4.554.779,59 507,96 

1903 325.038,81 4.554.779,61 507,95 

1904 325.041,24 4.554.788,87 508,30 

1905 325.039,30 4.554.789,91 508,35 

1906 325.041,36 4.554.798,78 508,66 

1907 325.043,52 4.554.798,52 508,61 

1908 325.047,38 4.554.807,88 508,90 

1909 325.045,32 4.554.808,82 508,94 

1910 325.050,32 4.554.815,31 509,15 

1911 325.051,73 4.554.814,37 509,08 

1912 325.058,79 4.554.821,64 509,26 

1913 325.057,42 4.554.823,20 509,34 

1914 325.063,25 4.554.827,75 509,44 

1915 325.064,31 4.554.826,19 509,34 

1916 325.072,75 4.554.830,88 509,41 

1917 325.071,88 4.554.832,88 509,40 

1918 325.079,62 4.554.836,78 509,41 

1919 325.080,85 4.554.835,22 509,38 

1920 325.088,96 4.554.841,48 509,52 

1921 325.087,72 4.554.842,56 509,56 

1922 325.092,46 4.554.848,33 510,00 

Punt X Y Z 

1923 325.094,21 4.554.847,69 509,91 

1924 325.099,70 4.554.856,03 510,63 

1925 325.097,89 4.554.857,53 510,70 

1926 325.104,93 4.554.863,60 511,16 

1927 325.106,43 4.554.862,08 511,10 

1928 325.113,91 4.554.866,34 511,49 

1929 325.112,88 4.554.868,37 511,56 

1930 325.120,19 4.554.870,24 511,74 

1931 325.120,71 4.554.867,76 511,71 

1932 325.131,03 4.554.867,56 511,94 

1933 325.131,60 4.554.869,23 511,98 

1934 325.140,63 4.554.869,67 512,20 

1935 325.141,19 4.554.867,83 512,25 

1936 325.150,68 4.554.870,01 512,72 

1937 325.149,59 4.554.872,11 512,67 

1938 325.158,42 4.554.876,34 513,17 

1939 325.159,42 4.554.874,15 513,17 

1940 325.167,90 4.554.879,04 513,59 

1941 325.166,94 4.554.880,56 513,63 

1942 325.175,03 4.554.885,90 514,00 

1943 325.175,77 4.554.884,27 513,97 

1944 325.183,43 4.554.887,54 514,14 

1945 325.182,57 4.554.889,78 514,25 

1946 325.191,44 4.554.892,26 514,27 

1947 325.192,12 4.554.890,20 514,19 

1948 325.200,35 4.554.891,21 514,22 

1949 325.200,01 4.554.893,31 514,25 

1950 325.209,39 4.554.894,21 514,18 

1951 325.209,78 4.554.891,95 514,10 

1952 325.218,13 4.554.892,00 513,90 

1953 325.218,22 4.554.894,37 513,95 

1954 325.227,65 4.554.891,82 513,72 

1955 325.226,79 4.554.889,48 513,66 

1956 325.231,43 4.554.889,78 513,57 

1957 325.230,18 4.554.887,71 513,55 

1958 325.228,84 4.554.885,45 513,50 

1959 325.231,25 4.554.891,82 513,50 

1960 325.225,02 4.554.895,02 513,60 

1961 325.224,44 4.554.896,25 514,06 

1962 325.229,88 4.554.895,43 513,82 

1963 325.217,23 4.554.895,81 513,73 

1964 325.217,31 4.554.896,44 514,32 

1965 325.205,26 4.554.895,59 514,56 

1966 325.205,16 4.554.895,17 513,90 

1967 325.205,03 4.554.894,06 514,15 

1968 325.216,03 4.554.894,69 513,89 

1969 325.224,14 4.554.893,73 513,73 

1970 325.229,28 4.554.891,22 513,61 

1971 325.200,74 4.554.893,75 514,13 

1972 325.199,77 4.554.894,47 513,88 

1973 325.199,55 4.554.895,10 514,62 

1974 325.190,73 4.554.894,25 514,55 

1975 325.190,88 4.554.893,63 514,12 

1976 325.191,14 4.554.892,75 514,13 

1977 325.182,34 4.554.890,62 514,04 

1978 325.182,28 4.554.891,04 514,36 

1979 325.182,09 4.554.891,40 515,05 

1980 325.174,17 4.554.885,78 513,90 

1981 325.173,81 4.554.886,01 513,75 

1982 325.172,97 4.554.886,63 514,50 

1983 325.165,42 4.554.880,02 513,46 

1984 325.164,99 4.554.880,86 513,26 
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Punt X Y Z 

1985 325.164,68 4.554.881,42 513,79

1986 325.157,40 4.554.876,00 513,03

1987 325.156,91 4.554.876,67 512,75

1988 325.156,17 4.554.877,16 513,54

1989 325.148,03 4.554.871,75 512,49

1990 325.147,68 4.554.872,58 512,18

1991 325.148,07 4.554.873,68 513,07

1992 325.139,13 4.554.869,71 512,03

1993 325.139,19 4.554.870,53 511,84

1994 325.139,61 4.554.871,18 512,55

1995 325.132,08 4.554.870,78 512,20

1996 325.132,10 4.554.870,24 511,60

1997 325.132,24 4.554.869,41 511,88

1998 325.122,34 4.554.870,50 511,75

1999 325.121,97 4.554.871,31 511,53

2000 325.121,34 4.554.872,08 512,26

2001 325.111,76 4.554.869,50 512,15

2002 325.111,69 4.554.869,36 511,33

2003 325.112,26 4.554.868,35 511,46

2004 325.103,39 4.554.863,26 510,98

2005 325.102,97 4.554.863,57 510,81

2006 325.102,29 4.554.863,70 511,56

2007 325.095,23 4.554.857,44 511,01

2008 325.095,67 4.554.856,85 510,45

2009 325.096,35 4.554.856,47 510,57

2010 325.091,45 4.554.847,21 509,82

2011 325.090,65 4.554.847,64 509,54

2012 325.090,29 4.554.847,95 510,04

2013 325.084,92 4.554.842,08 509,74

2014 325.085,24 4.554.841,84 509,23

2015 325.085,85 4.554.841,13 509,42

2016 325.077,72 4.554.836,22 509,31

2017 325.077,18 4.554.836,99 509,14

2018 325.076,81 4.554.837,19 509,81

2019 325.067,71 4.554.833,10 509,65

2020 325.067,99 4.554.832,39 509,16

2021 325.068,35 4.554.831,71 509,40

2022 325.060,24 4.554.826,52 509,34

2023 325.059,78 4.554.827,19 509,15

2024 325.058,95 4.554.827,51 509,30

2025 325.051,76 4.554.819,99 509,49

2026 325.052,15 4.554.819,74 509,02

2027 325.053,06 4.554.819,03 509,21

2028 325.046,07 4.554.810,72 508,93

2029 325.045,42 4.554.811,16 508,75

2030 325.044,90 4.554.811,31 509,09

2031 325.041,04 4.554.805,28 508,90

2032 325.041,80 4.554.804,98 508,39

2033 325.042,82 4.554.804,50 508,70

2034 325.040,53 4.554.797,03 508,42

2035 325.039,91 4.554.797,21 508,23

2036 325.039,04 4.554.797,39 508,85

2037 325.037,85 4.554.789,93 509,03

2038 325.038,60 4.554.789,89 508,22

2039 325.038,26 4.554.788,21 508,23

2040 325.037,57 4.554.784,06 508,19

2041 325.035,75 4.554.778,12 507,93

2042 325.032,70 4.554.770,32 507,58

2043 325.028,39 4.554.763,66 507,27

2044 325.023,45 4.554.758,04 507,12

2045 325.019,38 4.554.753,58 507,22

2046 325.019,68 4.554.753,30 506,80

Punt X Y Z 

2047 325.015,89 4.554.747,77 506,72

2048 325.015,14 4.554.748,41 507,18

2049 325.011,04 4.554.741,99 506,74

2050 325.011,36 4.554.741,53 506,14

2051 325.011,81 4.554.741,38 506,18

2052 325.012,22 4.554.740,93 506,42

2053 325.006,73 4.554.734,16 506,18

2054 325.006,38 4.554.734,50 505,92

2055 325.005,88 4.554.734,87 505,93

2056 325.005,37 4.554.735,07 506,79

2057 324.997,06 4.554.727,03 505,92

2058 324.997,50 4.554.726,64 505,34

2059 324.997,83 4.554.726,27 505,33

2060 324.998,38 4.554.725,73 505,63

2061 324.991,13 4.554.719,48 505,21

2062 324.990,33 4.554.720,02 504,92

2063 324.989,81 4.554.720,60 505,68

2064 324.982,17 4.554.714,61 505,24

2065 324.982,40 4.554.714,26 504,59

2066 324.982,90 4.554.713,02 504,71

2067 324.975,67 4.554.707,27 504,27

2068 324.975,23 4.554.708,08 503,95

2069 324.974,79 4.554.708,63 504,77

2070 324.967,25 4.554.702,40 503,66

2071 324.966,75 4.554.703,33 503,28

2072 324.966,39 4.554.704,16 504,13

2073 324.956,14 4.554.699,15 502,99

2074 324.955,99 4.554.699,66 502,72

2075 324.955,68 4.554.700,24 502,76

2076 324.955,58 4.554.700,86 503,75

2077 324.944,92 4.554.697,43 502,52

2078 324.944,88 4.554.697,85 502,42

2079 324.944,85 4.554.698,22 502,39

2080 324.944,93 4.554.698,87 503,08

2081 324.933,63 4.554.698,83 502,54

2082 324.933,57 4.554.698,55 501,93

2083 324.933,91 4.554.697,41 502,02

2084 324.921,78 4.554.695,97 501,32

2085 324.921,71 4.554.696,81 501,03

2086 324.921,72 4.554.697,42 501,70

2087 324.910,78 4.554.692,98 500,76

2088 324.910,80 4.554.693,55 500,53

2089 324.910,89 4.554.694,30 500,56

2090 324.910,77 4.554.694,95 501,33

2091 324.901,08 4.554.691,68 500,41

2092 324.901,03 4.554.692,20 500,13

2093 324.900,88 4.554.693,06 500,30

2094 324.900,77 4.554.693,49 500,97

2095 324.888,84 4.554.694,72 499,91

2096 324.889,21 4.554.695,12 499,68

2097 324.889,54 4.554.695,61 499,71

2098 324.889,56 4.554.696,29 500,53

2099 324.883,67 4.554.700,37 500,14

2100 324.883,58 4.554.700,31 499,67

2101 324.883,29 4.554.699,88 499,36

2102 324.882,92 4.554.699,28 499,58

2103 324.875,76 4.554.703,75 499,17

2104 324.875,59 4.554.704,81 498,75

2105 324.875,87 4.554.705,72 499,08

2106 324.875,96 4.554.706,62 499,55

2107 324.867,46 4.554.705,52 498,74

2108 324.867,17 4.554.706,17 498,66
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Punt X Y Z 

2109 324.866,92 4.554.706,93 498,33 

2110 324.866,81 4.554.708,65 498,93 

2111 324.858,66 4.554.701,83 498,20 

2112 324.857,91 4.554.702,66 497,72 

2113 324.856,77 4.554.702,66 498,37 

2114 324.851,26 4.554.694,11 497,33 

2115 324.850,93 4.554.694,64 497,04 

2116 324.850,29 4.554.694,85 497,02 

2117 324.849,90 4.554.694,69 497,68 

2118 324.841,58 4.554.683,86 496,17 

2119 324.841,63 4.554.684,85 496,03 

2120 324.841,43 4.554.685,47 496,84 

2121 324.834,61 4.554.677,66 495,25 

2122 324.834,18 4.554.678,09 494,83 

2123 324.833,79 4.554.678,78 494,93 

2124 324.833,36 4.554.678,83 495,45 

2125 324.823,99 4.554.673,09 494,90 

2126 324.824,01 4.554.672,88 494,24 

2127 324.824,50 4.554.672,50 494,07 

2128 324.824,64 4.554.672,08 494,23 

2129 324.815,23 4.554.668,65 493,61 

2130 324.814,83 4.554.669,06 493,54 

2131 324.814,59 4.554.669,27 493,77 

2132 324.814,58 4.554.669,55 494,34 

2133 324.808,92 4.554.668,47 493,87 

2134 324.808,88 4.554.668,17 493,35 

2135 324.808,78 4.554.667,63 493,26 

2136 324.808,87 4.554.666,86 493,60 

2137 324.804,05 4.554.668,31 493,69 

2138 324.804,29 4.554.667,89 493,14 

2139 324.804,54 4.554.667,27 493,05 

2140 324.805,75 4.554.666,67 493,41 

2141 324.803,25 4.554.665,35 493,58 

2142 324.799,56 4.554.663,85 493,50 

2143 324.798,72 4.554.661,99 493,41 

2144 324.799,47 4.554.659,71 493,25 

2145 324.801,05 4.554.656,61 493,31 

2146 324.802,88 4.554.653,48 493,22 

2147 324.805,90 4.554.650,81 492,97 

2148 324.808,66 4.554.649,17 492,58 

2149 324.811,09 4.554.648,38 492,30 

2150 324.814,98 4.554.648,19 491,90 

2151 324.818,35 4.554.648,81 491,69 

2152 324.820,16 4.554.649,67 491,55 

2153 324.812,11 4.554.649,95 492,45 

2154 324.808,17 4.554.652,12 492,85 

2155 324.806,37 4.554.656,62 493,24 

2156 324.805,57 4.554.661,91 493,57 

2157 324.805,77 4.554.663,96 493,63 

2158 324.803,37 4.554.663,07 493,59 

2159 324.802,43 4.554.659,71 493,44 

2160 324.804,00 4.554.655,99 493,22 

2161 324.819,78 4.554.661,08 492,82 

2162 324.818,99 4.554.659,19 492,34 

2163 324.818,81 4.554.658,74 492,18 

2164 324.818,95 4.554.657,70 491,80 

2165 324.822,43 4.554.657,31 491,42 

2166 324.822,34 4.554.657,98 491,17 

2167 324.822,22 4.554.658,74 491,72 

2168 324.830,05 4.554.660,12 490,82 

2169 324.829,77 4.554.660,46 490,64 

2170 324.829,54 4.554.661,02 490,54 

Punt X Y Z 

2171 324.829,26 4.554.661,15 491,19 

2172 324.837,98 4.554.664,10 490,14 

2173 324.837,64 4.554.664,55 489,88 

2174 324.837,49 4.554.665,23 490,41 

2175 324.846,54 4.554.669,72 489,80 

2176 324.846,72 4.554.669,31 489,25 

2177 324.846,97 4.554.668,50 489,47 

2178 324.853,48 4.554.669,88 489,01 

2179 324.853,41 4.554.670,69 488,66 

2180 324.853,37 4.554.671,65 489,46 

2181 324.863,90 4.554.668,95 488,71 

2182 324.863,45 4.554.668,44 488,08 

2183 324.862,60 4.554.667,35 488,42 

2184 324.866,74 4.554.660,35 487,73 

2185 324.867,75 4.554.660,59 487,32 

2186 324.868,48 4.554.660,98 487,98 

2187 324.870,74 4.554.654,41 487,57 

2188 324.870,02 4.554.654,35 486,84 

2189 324.869,31 4.554.653,88 487,21 

2190 324.872,90 4.554.644,55 486,43 

2191 324.873,56 4.554.645,36 486,08 

2192 324.874,41 4.554.646,18 486,89 

2193 324.877,77 4.554.638,70 485,85 

2194 324.878,22 4.554.639,32 485,50 

2195 324.878,39 4.554.639,58 485,49 

2196 324.878,68 4.554.640,27 486,21 

2197 324.888,12 4.554.637,44 485,37 

2198 324.887,98 4.554.636,78 484,80 

2199 324.887,85 4.554.635,76 485,06 

2200 324.896,65 4.554.637,78 484,45 

2201 324.896,78 4.554.638,79 484,07 

2202 324.896,35 4.554.639,25 484,80 

2203 324.906,59 4.554.645,06 484,21 

2204 324.906,61 4.554.644,89 483,43 

2205 324.906,91 4.554.644,34 483,35 

2206 324.907,26 4.554.643,85 483,63 

2207 324.916,93 4.554.648,11 482,87 

2208 324.917,24 4.554.649,19 483,26 

2209 324.917,18 4.554.649,49 483,86 

2210 324.926,73 4.554.650,47 483,20 

2211 324.926,47 4.554.650,01 482,64 

2212 324.926,20 4.554.649,27 482,22 

2213 324.926,14 4.554.648,56 482,30 

2220 324.940,35 4.554.635,72 481,34 

2221 324.939,79 4.554.635,64 480,96 

2222 324.938,96 4.554.635,69 481,04 

2223 324.935,70 4.554.627,91 480,09 

2224 324.936,66 4.554.629,01 480,33 

2225 324.938,21 4.554.631,81 480,63 

2226 324.920,49 4.554.639,66 481,98 

2227 324.923,68 4.554.638,85 480,93 

2228 324.923,66 4.554.636,13 479,75 

2229 324.914,67 4.554.630,93 478,94 

2230 324.907,11 4.554.627,55 478,44 

2231 324.906,82 4.554.628,55 479,20 

2232 324.903,75 4.554.626,79 478,99 

2233 324.903,83 4.554.626,66 478,46 

2234 324.904,15 4.554.626,38 478,38 

2235 324.904,49 4.554.625,56 478,61 

2236 324.894,82 4.554.621,22 478,08 

2237 324.895,01 4.554.620,86 478,07 

2238 324.895,16 4.554.620,43 478,25 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

ANNEX Núm. 4 CARTOGRAFIA I 
TOPOGRAFIA

 

 
23

 

Punt X Y Z 

2239 324.893,13 4.554.620,70 478,70

2240 324.885,49 4.554.615,74 478,40

2241 324.885,84 4.554.615,57 477,63

2242 324.886,11 4.554.615,03 477,95

2243 324.875,99 4.554.609,99 477,46

2244 324.875,66 4.554.610,49 477,24

2245 324.875,42 4.554.611,13 477,98

2246 324.866,31 4.554.607,68 477,86

2247 324.866,30 4.554.607,54 477,05

2248 324.866,24 4.554.607,13 476,90

2249 324.866,48 4.554.606,55 477,09

2250 324.857,13 4.554.604,46 476,66

2251 324.852,23 4.554.603,60 476,42

2252 324.852,19 4.554.604,18 476,17

2253 324.852,34 4.554.604,70 477,08

2254 324.844,30 4.554.602,56 476,03

2255 324.844,01 4.554.603,13 475,84

2256 324.843,34 4.554.603,27 476,03

2257 324.830,72 4.554.599,43 475,04

2258 324.830,87 4.554.600,41 474,71

2259 324.829,30 4.554.600,48 475,49

2260 324.807,65 4.554.587,92 472,69

2261 324.806,56 4.554.588,24 472,34

2262 324.804,98 4.554.587,99 472,48

2263 324.793,95 4.554.580,13 470,77

2264 324.794,60 4.554.578,84 470,97

2265 324.794,53 4.554.577,53 471,00

2266 324.786,51 4.554.571,13 469,89

2267 324.785,83 4.554.572,17 469,70

2268 324.785,01 4.554.572,73 469,45

2269 324.778,18 4.554.564,76 468,71

2270 324.777,58 4.554.565,62 468,48

2271 324.776,67 4.554.566,37 467,96

2272 324.770,98 4.554.558,63 467,83

2273 324.770,43 4.554.559,60 467,59

2274 324.769,99 4.554.560,58 467,32

2275 324.762,40 4.554.551,74 467,01

2276 324.761,22 4.554.553,03 466,74

2277 324.760,14 4.554.553,55 466,47

2278 324.755,17 4.554.550,22 466,12

2279 324.756,08 4.554.549,09 466,37

2280 324.757,06 4.554.548,13 466,52

2281 324.748,26 4.554.540,96 465,76

2282 324.747,27 4.554.541,74 465,37

2283 324.746,88 4.554.542,34 465,89

2284 324.741,16 4.554.538,03 465,44

2285 324.741,50 4.554.537,82 465,21

2286 324.741,95 4.554.537,37 464,95

2287 324.742,65 4.554.536,36 465,37

2288 324.737,28 4.554.531,59 465,05

2289 324.736,46 4.554.532,50 464,68

2290 324.735,76 4.554.532,89 465,10

2291 324.728,63 4.554.526,06 464,87

2292 324.729,29 4.554.525,57 464,44

2293 324.729,86 4.554.524,70 464,71

2294 324.724,27 4.554.518,40 464,47

2295 324.724,70 4.554.520,68 464,27

2296 324.723,53 4.554.520,85 464,73

2297 324.717,47 4.554.507,93 464,22

2298 324.716,28 4.554.508,23 463,84

2299 324.715,61 4.554.508,33 464,56

2300 324.711,43 4.554.496,97 464,02

Punt X Y Z 

2301 324.710,41 4.554.497,43 463,67

2302 324.709,28 4.554.497,78 464,43

2303 324.705,32 4.554.488,23 464,01

2304 324.700,55 4.554.483,97 463,80

2305 324.699,53 4.554.484,55 463,42

2306 324.698,91 4.554.484,71 464,06

2307 324.693,34 4.554.479,12 463,66

2308 324.692,78 4.554.480,10 463,33

2309 324.693,28 4.554.480,98 464,02

2310 324.684,74 4.554.474,60 463,45

2311 324.683,90 4.554.475,27 463,24

2312 324.683,09 4.554.475,82 463,75

2313 324.671,54 4.554.469,84 463,08

2314 324.671,39 4.554.470,71 463,78

2315 324.671,93 4.554.468,37 463,37

2316 324.663,07 4.554.463,32 463,48

2317 324.662,14 4.554.464,58 463,02

2318 324.662,10 4.554.465,54 463,57

2319 324.661,93 4.554.465,63 463,62

2320 324.653,68 4.554.457,65 463,78

2321 324.652,11 4.554.458,79 463,30

2322 324.651,51 4.554.459,45 463,92

2323 324.643,92 4.554.449,27 464,45

2324 324.642,91 4.554.450,10 464,11

2325 324.642,46 4.554.450,37 464,56

2326 324.634,31 4.554.437,46 465,41

2327 324.629,12 4.554.431,71 465,71

2328 324.628,13 4.554.432,71 465,45

2329 324.627,52 4.554.432,87 466,20

2330 324.621,72 4.554.423,88 466,15

2331 324.620,80 4.554.424,32 465,82

2332 324.620,34 4.554.424,55 466,41

2333 324.611,90 4.554.417,00 466,30

2334 324.610,96 4.554.417,47 466,10

2335 324.610,52 4.554.418,02 466,98

2336 324.599,63 4.554.415,46 466,53

2337 324.599,62 4.554.415,21 466,17

2338 324.599,67 4.554.414,65 466,03

2339 324.600,11 4.554.413,72 466,28

2340 324.587,36 4.554.412,18 466,04

2341 324.587,22 4.554.412,88 465,71

2342 324.587,30 4.554.413,50 465,79

2343 324.587,40 4.554.413,64 466,52

2344 324.575,86 4.554.412,43 466,20

2345 324.575,60 4.554.412,31 465,49

2346 324.575,81 4.554.411,89 465,28

2347 324.576,05 4.554.411,11 465,58

2348 324.564,93 4.554.409,68 465,17

2349 324.564,43 4.554.411,12 464,85

2350 324.564,35 4.554.411,98 464,87

2351 324.561,89 4.554.412,16 465,28

2352 324.561,78 4.554.411,98 464,76

2353 324.561,93 4.554.411,52 464,64

2354 324.562,01 4.554.410,72 464,91

2355 324.562,23 4.554.409,31 465,04

2356 324.560,06 4.554.408,87 464,98

2357 324.559,63 4.554.410,56 464,78

2358 324.560,33 4.554.412,94 464,93

2359 324.559,18 4.554.413,40 464,72

2360 324.558,07 4.554.412,55 464,32

2361 324.556,47 4.554.412,37 464,21

2362 324.554,19 4.554.412,25 463,84
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Punt X Y Z 

2363 324.553,32 4.554.410,76 464,06 

2364 324.553,16 4.554.408,69 464,61 

2365 324.549,43 4.554.406,37 464,34 

2366 324.546,33 4.554.404,28 464,27 

2367 324.541,85 4.554.401,57 464,30 

2368 324.538,26 4.554.399,47 464,43 

2369 324.535,16 4.554.398,66 464,44 

2370 324.532,75 4.554.395,47 464,71 

2371 324.532,24 4.554.396,65 464,57 

2372 324.528,64 4.554.394,19 464,60 

2373 324.529,66 4.554.393,03 464,85 

2374 324.530,72 4.554.392,21 465,01 

2375 324.535,50 4.554.396,49 464,74 

2376 324.541,48 4.554.399,92 464,55 

2377 324.547,68 4.554.403,53 464,53 

2378 324.554,71 4.554.407,20 464,78 

2379 324.558,95 4.554.409,23 464,92 

2380 324.559,04 4.554.410,57 464,75 

2381 324.556,85 4.554.410,24 464,68 

2382 324.554,96 4.554.409,18 464,66 

2383 324.528,02 4.554.393,34 464,69 

2384 324.526,05 4.554.391,39 465,43 

2385 324.526,17 4.554.391,01 464,87 

2386 324.527,48 4.554.389,73 465,06 

2387 324.521,29 4.554.382,65 465,46 

2388 324.520,14 4.554.383,55 465,12 

2389 324.519,64 4.554.384,17 465,77 

2390 324.511,32 4.554.376,40 466,01 

2391 324.511,61 4.554.376,09 465,65 

2392 324.511,87 4.554.375,92 465,52 

2393 324.512,83 4.554.375,14 465,86 

2394 324.502,84 4.554.365,00 466,39 

2395 324.501,77 4.554.365,41 466,13 

2396 324.500,89 4.554.365,90 466,90 

2397 324.493,01 4.554.358,46 466,97 

2398 324.493,43 4.554.357,90 466,41 

2399 324.494,13 4.554.356,69 466,76 

2400 324.483,49 4.554.348,89 467,04 

2401 324.482,31 4.554.349,46 466,77 

2402 324.481,62 4.554.350,24 466,95 

2403 324.470,93 4.554.341,02 467,27 

2404 324.469,83 4.554.341,80 466,96 

2405 324.469,27 4.554.342,76 466,78 

2406 324.458,85 4.554.335,22 467,71 

2407 324.457,95 4.554.336,59 467,33 

2408 324.456,84 4.554.337,31 467,35 

2409 324.443,80 4.554.330,65 468,36 

2410 324.443,26 4.554.331,84 468,04 

2411 324.442,30 4.554.332,12 468,58 

2412 324.430,11 4.554.327,54 468,86 

2413 324.429,71 4.554.328,62 468,45 

2414 324.429,17 4.554.329,15 469,27 

2415 324.416,77 4.554.323,11 469,53 

2416 324.416,28 4.554.324,29 469,14 

2417 324.415,98 4.554.325,00 469,61 

2418 324.407,57 4.554.320,16 469,72 

2419 324.407,26 4.554.321,10 469,37 

2420 324.406,89 4.554.321,36 470,29 

2421 324.395,59 4.554.315,30 470,07 

2422 324.394,68 4.554.316,03 469,77 

2423 324.393,97 4.554.316,44 470,45 

2424 324.384,27 4.554.309,71 470,32 

Punt X Y Z 

2425 324.383,73 4.554.310,39 470,10 

2426 324.383,48 4.554.310,60 470,94 

2427 324.374,50 4.554.301,51 470,48 

2428 324.373,72 4.554.301,94 470,39 

2429 324.372,88 4.554.302,12 471,11 

2430 324.365,38 4.554.289,86 470,57 

2431 324.364,44 4.554.290,56 470,73 

2432 324.364,22 4.554.291,00 471,50 

2433 324.357,90 4.554.279,27 470,64 

2434 324.356,81 4.554.279,88 470,37 

2435 324.356,50 4.554.279,86 471,25 

2436 324.350,55 4.554.272,38 471,47 

2437 324.350,61 4.554.272,14 470,76 

2438 324.350,94 4.554.271,68 470,42 

2439 324.351,42 4.554.271,38 470,66 

2440 324.341,79 4.554.265,09 470,64 

2441 324.341,57 4.554.265,60 470,48 

2442 324.341,17 4.554.266,05 470,81 

2443 324.340,86 4.554.266,28 471,44 

2444 324.330,92 4.554.262,60 470,62 

2445 324.331,04 4.554.263,04 470,51 

2446 324.330,67 4.554.263,73 470,92 

2447 324.330,96 4.554.264,14 471,63 

2448 324.318,80 4.554.263,21 471,26 

2449 324.318,78 4.554.262,85 470,37 

2450 324.319,17 4.554.262,45 470,14 

2451 324.319,31 4.554.261,79 470,39 

2452 324.307,06 4.554.261,00 470,13 

2453 324.306,91 4.554.262,09 469,84 

2454 324.306,46 4.554.262,59 470,75 

2455 325.284,02 4.554.876,86 514,94 

2456 325.279,86 4.554.872,33 514,81 

2457 325.275,85 4.554.867,70 514,74 

2458 325.271,23 4.554.864,25 514,71 

2459 325.267,44 4.554.860,05 514,66 

2460 325.263,95 4.554.855,82 514,32 

2461 325.261,17 4.554.852,36 514,28 

2462 325.260,14 4.554.849,17 514,07 

2463 325.258,36 4.554.844,77 513,95 

2464 325.257,21 4.554.841,92 513,66 

2465 325.253,11 4.554.841,34 513,45 

2466 325.252,28 4.554.842,42 513,37 

2467 325.248,82 4.554.846,21 512,92 

2468 325.247,27 4.554.850,70 513,33 

2469 325.243,88 4.554.855,98 513,08 

2470 325.230,05 4.554.875,62 513,25 

2471 325.236,68 4.554.870,12 513,10 

2472 325.239,53 4.554.865,80 513,11 

2473 325.254,17 4.554.869,39 513,81 

2474 325.257,12 4.554.863,88 514,20 

2475 325.257,25 4.554.855,00 514,00 

2476 325.254,39 4.554.849,50 513,76 

2477 325.265,01 4.554.860,99 514,48 

2478 325.265,70 4.554.868,81 514,44 

2479 325.268,23 4.554.874,57 514,34 

2480 325.276,52 4.554.874,50 514,59 

2481 325.280,59 4.554.882,62 514,63 

2482 325.275,28 4.554.883,40 514,51 

2483 325.277,81 4.554.891,22 514,64 

2484 325.272,51 4.554.883,24 514,54 

2485 325.265,05 4.554.877,83 514,30 

2486 325.256,92 4.554.875,36 513,97 
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Punt X Y Z 

2487 325.250,35 4.554.875,28 513,72

2488 325.244,41 4.554.876,88 513,61

2489 325.237,08 4.554.880,43 513,46

2490 325.230,49 4.554.884,17 513,57

2491 325.233,00 4.554.889,05 513,63

2492 325.241,75 4.554.883,89 513,44

2493 325.248,70 4.554.882,02 513,61

2494 325.257,60 4.554.882,32 514,05

2495 325.265,37 4.554.884,90 514,43

2496 325.271,00 4.554.889,23 514,61

2497 325.272,73 4.554.893,39 514,90

2498 325.275,57 4.554.893,07 514,84

2499 325.271,91 4.554.886,99 514,66

2500 325.265,37 4.554.881,81 514,44

2501 325.257,29 4.554.879,19 514,06

2502 325.248,39 4.554.879,13 513,70

2503 325.240,43 4.554.882,04 513,53

2504 325.232,42 4.554.886,54 513,64

2505 325.241,19 4.554.859,15 513,09

2506 325.239,99 4.554.864,02 513,13

2507 325.238,26 4.554.866,64 513,11

2508 325.235,18 4.554.870,49 513,32

2509 325.235,84 4.554.876,97 513,22

2510 325.240,04 4.554.873,54 513,23

2511 325.243,58 4.554.868,97 513,29

2512 325.247,05 4.554.866,64 513,42

2513 325.247,08 4.554.862,63 513,37

2514 325.251,35 4.554.867,69 513,67

2515 325.253,75 4.554.838,79 513,91

2516 325.257,10 4.554.838,53 514,82

2517 325.257,74 4.554.836,87 514,93

2518 325.260,53 4.554.835,65 515,42

2519 325.261,18 4.554.839,53 516,52

2520 325.264,20 4.554.840,71 517,68

2521 325.267,45 4.554.842,96 519,11

2522 325.268,62 4.554.845,68 519,53

2523 325.268,94 4.554.848,32 519,54

2524 325.271,10 4.554.852,79 519,80

2525 325.273,50 4.554.855,21 520,08

2526 325.277,87 4.554.858,39 520,53

2527 325.282,47 4.554.862,68 520,46

2528 325.286,38 4.554.868,21 520,15

2529 325.286,46 4.554.868,46 520,14

2530 325.288,49 4.554.871,07 520,00

2531 325.289,38 4.554.872,86 519,76

2532 325.289,49 4.554.874,41 519,17

2533 325.290,03 4.554.877,07 518,83

2534 325.290,69 4.554.882,06 518,35

2535 325.290,45 4.554.885,71 517,61

2536 325.288,86 4.554.880,78 516,24

2537 325.288,47 4.554.877,58 516,71

2538 325.286,69 4.554.874,18 516,72

2539 325.282,58 4.554.869,68 516,45

2540 325.279,31 4.554.864,26 516,97

2541 325.274,77 4.554.860,40 516,33

2542 325.270,42 4.554.857,66 515,73

2543 325.266,48 4.554.854,70 515,59

2544 325.263,35 4.554.851,37 515,18

2545 325.262,59 4.554.848,14 514,95

2546 325.260,19 4.554.843,38 514,55

2547 325.030,69 4.554.924,64 583,17

2548 325.031,40 4.554.923,70 583,18

Punt X Y Z 

2549 325.031,44 4.554.923,81 582,66

2550 325.032,42 4.554.922,61 583,17

2551 325.032,66 4.554.922,58 582,64

2552 325.031,59 4.554.920,38 583,09

2553 325.031,67 4.554.920,28 582,49

2554 325.030,21 4.554.916,81 583,07

2555 325.030,31 4.554.916,73 582,41

2556 325.031,27 4.554.915,76 582,16

2557 325.032,50 4.554.918,16 582,46

2558 325.033,83 4.554.918,75 582,41

2559 325.035,70 4.554.920,84 582,55

2560 325.037,51 4.554.922,73 582,56

2561 325.037,24 4.554.923,51 582,39

2562 325.036,03 4.554.924,43 582,54

2563 325.036,17 4.554.925,45 582,51

2564 325.036,60 4.554.926,11 582,54

2565 325.035,99 4.554.926,84 582,53

2566 325.036,11 4.554.927,84 582,64

2567 325.034,95 4.554.926,93 582,68

2568 325.034,73 4.554.927,42 582,86

2569 325.030,94 4.554.924,45 583,01

2570 325.030,99 4.554.924,36 582,78

2571 325.030,89 4.554.924,29 583,19

2572 325.032,66 4.554.926,04 583,03

2573 325.032,72 4.554.925,96 582,72

2574 325.033,95 4.554.927,19 583,09

2575 325.033,96 4.554.927,12 582,82

2576 325.035,29 4.554.928,51 583,42

2577 325.035,34 4.554.928,46 582,75

2578 325.036,12 4.554.929,49 583,84

2579 325.036,18 4.554.929,48 583,09

2580 325.036,73 4.554.930,34 583,90

2581 325.036,28 4.554.931,18 584,59

2582 325.036,77 4.554.931,79 584,73

2583 325.038,42 4.554.932,57 584,76

2584 325.040,25 4.554.932,34 584,71

2585 325.041,02 4.554.931,97 584,83

2586 325.041,56 4.554.931,27 584,51

2587 325.041,42 4.554.934,37 585,04

2588 325.040,20 4.554.936,00 585,02

2589 325.039,18 4.554.936,94 585,06

2590 325.037,45 4.554.935,58 585,05

2591 325.037,49 4.554.934,11 584,93

2592 325.036,57 4.554.932,89 584,89

2593 325.035,61 4.554.933,82 585,02

2594 325.034,06 4.554.931,87 584,89

2595 325.036,19 4.554.931,05 584,58

2596 325.036,18 4.554.930,95 584,39

2597 325.035,61 4.554.931,52 584,72

2598 325.035,59 4.554.931,37 584,47

2599 325.034,05 4.554.930,16 584,93

2600 325.033,24 4.554.929,51 585,00

2601 325.032,07 4.554.928,31 584,84

2602 325.030,11 4.554.926,25 584,82

2603 325.028,41 4.554.928,17 584,80

2604 325.033,10 4.554.928,69 583,35

2605 325.031,40 4.554.927,27 583,23

2606 325.030,69 4.554.926,30 583,23

2607 325.028,68 4.554.927,29 583,32

2608 325.029,93 4.554.925,63 583,22

2609 325.037,42 4.554.929,51 582,94

2610 325.038,50 4.554.928,73 582,76
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Punt X Y Z 

2611 325.038,33 4.554.928,72 582,14 

2612 325.039,53 4.554.927,09 582,10 

2613 325.039,73 4.554.926,68 581,23 

2614 325.039,44 4.554.926,11 581,21 

2615 325.038,63 4.554.925,35 581,22 

2616 325.037,72 4.554.924,45 581,61 

2617 325.038,01 4.554.925,39 581,42 

2618 325.038,51 4.554.926,50 581,41 

2619 325.038,03 4.554.927,24 581,72 

2620 325.037,13 4.554.927,83 582,18 

2621 325.039,53 4.554.928,41 582,56 

2622 325.040,17 4.554.927,82 581,97 

2623 325.040,56 4.554.928,58 582,56 

2624 325.039,65 4.554.930,34 583,32 

2625 325.041,43 4.554.930,13 583,71 

2626 325.030,11 4.554.931,29 585,44 

2627 325.030,85 4.554.931,53 585,38 

2628 325.027,48 4.554.929,40 585,47 

2629 325.026,92 4.554.929,53 586,67 

2630 325.027,86 4.554.928,35 586,68 

2631 325.026,94 4.554.929,53 586,95 

2632 325.027,03 4.554.929,43 586,95 

2633 325.028,16 4.554.930,35 586,97 

2634 325.028,10 4.554.930,43 586,98 

2635 325.028,12 4.554.930,49 586,59 

2636 325.028,08 4.554.930,54 586,58 

2637 325.028,49 4.554.930,88 586,56 

2638 325.028,54 4.554.930,82 586,58 

2639 325.028,64 4.554.930,83 586,92 

2640 325.028,81 4.554.930,58 586,86 

2641 325.030,85 4.554.932,60 586,58 

2642 325.030,87 4.554.932,57 586,93 

2643 325.031,07 4.554.932,30 586,97 

2644 325.031,74 4.554.932,69 586,87 

2645 325.032,11 4.554.932,97 586,93 

2646 325.034,30 4.554.935,26 586,50 

2647 325.034,30 4.554.935,10 586,98 

2648 325.034,58 4.554.934,93 586,68 

2649 325.034,39 4.554.935,20 586,66 

2650 325.034,49 4.554.934,86 586,97 

2651 325.034,87 4.554.935,14 586,68 

2652 325.037,24 4.554.937,11 586,72 

2653 325.036,99 4.554.937,42 586,73 

2654 325.036,94 4.554.937,43 586,43 

2655 325.040,16 4.554.940,06 586,39 

2656 325.040,02 4.554.939,78 586,85 

2657 325.040,16 4.554.939,53 586,86 

2658 325.043,28 4.554.942,54 586,30 

2659 325.043,30 4.554.942,49 586,93 

2660 325.043,55 4.554.942,27 586,96 

2661 325.046,34 4.554.945,20 586,11 

2662 325.046,39 4.554.945,04 586,80 

2663 325.046,62 4.554.944,73 586,90 

2664 325.047,05 4.554.944,38 585,99 

2665 325.048,09 4.554.945,45 586,21 

2666 325.047,48 4.554.946,13 586,30 

2667 325.046,81 4.554.946,89 586,30 

2668 325.046,60 4.554.945,88 586,23 

2669 325.045,85 4.554.945,30 586,23 

2670 325.042,87 4.554.942,88 586,27 

2671 325.040,15 4.554.940,57 586,33 

2672 325.037,77 4.554.938,76 586,35 

Punt X Y Z 

2673 325.034,70 4.554.936,32 586,37 

2674 325.032,78 4.554.934,66 586,44 

2675 325.026,72 4.554.929,97 586,55 

2676 325.028,39 4.554.931,35 586,53 

2677 325.030,35 4.554.932,78 586,51 

2678 325.029,78 4.554.934,34 586,60 

2679 325.030,49 4.554.933,39 586,54 

2680 325.028,73 4.554.932,06 586,57 

2681 325.026,59 4.554.930,30 586,59 

2682 325.027,94 4.554.932,70 586,60 

2683 325.029,18 4.554.933,79 586,59 

2684 325.029,93 4.554.934,57 586,59 

2685 325.029,66 4.554.935,00 586,68 

2686 325.029,59 4.554.934,99 586,77 

2687 325.029,45 4.554.935,09 586,77 

2688 325.028,70 4.554.934,41 586,79 

2689 325.028,16 4.554.934,02 586,86 

2690 325.029,56 4.554.935,24 586,77 

2691 325.029,51 4.554.935,41 586,80 

2692 325.029,56 4.554.935,52 586,94 

2693 325.029,40 4.554.935,74 586,93 

2694 325.029,40 4.554.935,74 587,10 

2695 325.029,34 4.554.935,83 587,10 

2696 325.029,87 4.554.936,02 587,10 

2697 325.029,78 4.554.936,27 587,09 

2698 325.030,45 4.554.936,61 587,07 

2699 325.030,55 4.554.936,43 587,07 

2700 325.030,60 4.554.936,34 586,88 

2701 325.030,69 4.554.936,18 586,88 

2702 325.030,70 4.554.936,17 586,71 

2703 325.030,78 4.554.936,21 586,71 

2704 325.031,11 4.554.936,38 586,78 

2705 325.031,29 4.554.936,16 586,69 

2706 325.030,88 4.554.936,26 586,70 

2707 325.028,67 4.554.939,87 588,89 

2708 325.028,68 4.554.939,84 588,74 

2709 325.028,89 4.554.939,46 588,65 

2710 325.028,92 4.554.939,40 588,49 

2711 325.029,09 4.554.939,09 588,45 

2712 325.029,12 4.554.939,04 588,29 

2713 325.029,28 4.554.938,75 588,28 

2714 325.029,33 4.554.938,66 588,09 

2715 325.029,54 4.554.938,28 588,18 

2716 325.029,56 4.554.938,24 587,89 

2717 325.029,65 4.554.938,07 587,84 

2718 325.029,68 4.554.938,02 587,68 

2719 325.029,82 4.554.937,77 587,64 

2720 325.029,84 4.554.937,72 587,51 

2721 325.030,00 4.554.937,44 587,44 

2722 325.030,01 4.554.937,42 587,30 

2723 325.030,73 4.554.936,06 586,68 

2724 325.030,67 4.554.936,10 586,89 

2725 325.030,97 4.554.935,78 586,69 

2726 325.030,99 4.554.935,78 586,63 

2727 325.031,19 4.554.935,59 586,59 

2728 325.031,18 4.554.935,80 586,69 

2729 325.031,62 4.554.936,40 586,69 

2730 325.031,50 4.554.936,64 586,74 

2731 325.033,03 4.554.937,83 586,74 

2732 325.033,29 4.554.937,85 586,85 

2733 325.033,15 4.554.937,63 586,72 

2734 325.033,51 4.554.937,21 586,71 
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Punt X Y Z 

2735 325.034,21 4.554.937,99 586,72

2736 325.033,35 4.554.937,15 586,59

2737 325.033,36 4.554.937,30 586,71

2738 325.037,67 4.554.940,68 586,48

2739 325.037,59 4.554.940,83 586,61

2740 325.035,37 4.554.939,65 586,64

2741 325.038,81 4.554.942,36 586,51

2742 325.039,93 4.554.942,66 586,46

2743 325.043,66 4.554.945,69 586,38

2744 325.029,12 4.554.939,24 589,89

2745 325.035,34 4.554.939,86 589,51

2746 325.037,42 4.554.937,16 589,37

2747 325.033,91 4.554.933,77 584,98

2748 325.036,88 4.554.936,12 584,95

2749 325.042,20 4.554.951,65 590,41

2750 325.042,21 4.554.951,21 590,45

2751 325.042,21 4.554.951,12 589,83

2752 325.041,05 4.554.950,46 589,96

2753 325.041,12 4.554.950,46 590,40

2754 325.041,50 4.554.950,47 590,46

2755 325.039,98 4.554.949,57 589,92

2756 325.037,99 4.554.947,39 589,86

2757 325.034,94 4.554.944,69 589,85

2758 325.032,35 4.554.942,33 589,84

2759 325.029,92 4.554.940,91 589,83

2760 325.029,70 4.554.941,21 589,82

2761 325.029,60 4.554.940,49 589,87

2762 325.029,33 4.554.939,94 589,90

2763 325.028,91 4.554.939,62 589,92

2764 325.029,33 4.554.939,66 589,92

2765 325.030,70 4.554.937,76 589,78

2766 325.030,15 4.554.937,34 589,88

2767 325.030,40 4.554.937,56 589,89

2768 325.030,86 4.554.936,90 589,88

2769 325.030,70 4.554.936,45 589,83

2770 325.031,26 4.554.936,64 589,94

2771 325.031,32 4.554.936,79 589,91

2772 325.031,26 4.554.937,25 589,86

2773 325.031,36 4.554.938,35 589,73

2774 325.033,17 4.554.938,99 589,74

2775 325.033,08 4.554.938,77 589,87

2776 325.033,35 4.554.938,56 589,94

2777 325.033,20 4.554.938,76 589,97

2778 325.032,51 4.554.946,04 590,06

2779 325.029,56 4.554.943,21 589,98

2780 325.037,29 4.554.942,60 589,80

2781 325.037,85 4.554.942,54 589,83

2782 325.038,26 4.554.942,50 589,94

2783 325.037,95 4.554.943,07 589,81

2784 325.038,07 4.554.944,13 589,75

2785 325.032,55 4.554.937,71 589,60

2786 325.033,59 4.554.939,56 589,74

2787 325.034,57 4.554.940,28 589,80

2788 325.035,28 4.554.940,95 589,83

2789 325.034,76 4.554.948,22 589,98

2790 325.037,15 4.554.950,48 590,08

2791 325.038,53 4.554.952,00 590,24

2792 325.039,46 4.554.953,05 590,35

2793 325.039,32 4.554.945,60 589,95

2794 325.041,37 4.554.946,66 589,88

2795 325.042,21 4.554.948,72 589,97

2796 325.041,15 4.554.949,66 589,93

Punt X Y Z 

2797 325.041,60 4.554.949,23 589,94

2798 325.042,74 4.554.947,72 590,05

2799 325.044,95 4.554.948,83 590,12

2800 325.044,82 4.554.948,26 590,25

2801 325.045,03 4.554.948,10 590,25

2802 325.044,60 4.554.949,18 590,26

2803 325.044,56 4.554.949,21 590,44

2804 325.044,35 4.554.949,52 590,39

2805 325.044,39 4.554.949,56 590,13

2806 325.044,24 4.554.949,26 590,39

2807 325.043,54 4.554.948,14 590,36

2808 325.043,54 4.554.948,07 589,91

2809 325.043,53 4.554.948,52 590,44

2810 325.044,71 4.554.949,17 590,16

2811 325.044,79 4.554.949,23 590,49

2812 325.045,23 4.554.949,68 590,14

2813 325.045,20 4.554.949,61 590,54

2814 325.045,01 4.554.949,03 590,52

2815 325.044,96 4.554.948,96 590,14

2816 325.048,22 4.554.951,52 590,92

2817 325.048,07 4.554.951,76 590,77

2818 325.048,03 4.554.951,82 590,36

2819 325.049,18 4.554.953,19 590,85

2820 325.049,03 4.554.952,57 590,32

2821 325.048,50 4.554.953,28 590,34

2822 325.048,52 4.554.953,29 590,75

2823 325.049,32 4.554.954,10 590,34

2824 325.049,34 4.554.954,03 590,73

2825 325.050,05 4.554.953,31 590,78

2826 325.050,05 4.554.953,27 590,96

2827 325.050,24 4.554.953,07 590,97

2828 325.050,29 4.554.953,09 590,34

2829 325.051,15 4.554.953,67 590,34

2830 325.046,63 4.554.953,41 590,37

2831 325.048,10 4.554.955,28 590,46

2832 325.044,40 4.554.955,30 590,19

2833 325.042,33 4.554.956,41 590,23

2834 325.042,72 4.554.959,45 590,56

2835 325.042,60 4.554.958,82 590,38

2836 325.041,57 4.554.959,35 590,64

2837 325.041,28 4.554.959,26 590,70

2838 325.044,24 4.554.958,01 590,42

2839 325.043,54 4.554.960,94 590,76

2840 325.043,58 4.554.961,08 591,15

2841 325.042,87 4.554.961,16 591,13

2842 325.042,85 4.554.961,06 590,71

2843 325.042,25 4.554.961,46 591,18

2844 325.041,90 4.554.961,49 591,16

2845 325.044,11 4.554.962,08 591,26

2846 325.044,01 4.554.962,37 591,23

2847 325.042,37 4.554.962,90 591,24

2848 325.042,35 4.554.962,82 591,39

2849 325.044,04 4.554.962,44 591,24

2850 325.042,33 4.555.003,79 584,42

2851 325.042,24 4.555.003,83 584,77

2852 325.041,89 4.555.003,31 584,51

2853 325.041,82 4.555.003,40 584,72

2854 325.041,24 4.555.002,58 584,73

2855 325.041,84 4.555.004,20 584,75

2856 325.041,27 4.555.004,39 584,79

2857 325.041,57 4.555.004,37 584,91

2858 325.041,12 4.555.003,99 584,73
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Punt X Y Z 

2859 325.040,73 4.555.004,11 584,79 

2860 325.039,56 4.555.005,36 584,80 

2861 325.039,20 4.555.005,10 584,74 

2862 325.038,50 4.555.006,24 584,41 

2863 325.038,62 4.555.006,59 584,41 

2864 325.036,81 4.555.008,49 584,04 

2865 325.036,80 4.555.008,50 583,87 

2866 325.036,63 4.555.008,67 583,83 

2867 325.035,98 4.555.009,36 583,82 

2868 325.036,38 4.555.009,10 583,86 

2869 325.035,52 4.555.009,84 583,76 

2870 325.035,43 4.555.009,99 583,77 

2871 325.035,41 4.555.010,01 583,67 

2872 325.035,21 4.555.010,36 583,61 

2873 325.034,82 4.555.010,99 583,57 

2874 325.035,08 4.555.010,73 583,64 

2875 325.034,35 4.555.011,79 583,51 

2876 325.034,33 4.555.011,82 583,38 

2877 325.033,71 4.555.012,87 583,30 

2878 325.033,69 4.555.012,91 583,17 

2879 325.033,27 4.555.013,63 583,12 

2880 325.033,25 4.555.013,66 582,99 

2881 325.032,87 4.555.014,32 582,93 

2882 325.032,84 4.555.014,36 582,80 

2883 325.032,45 4.555.015,02 582,74 

2884 325.032,44 4.555.015,05 582,62 

2885 325.028,35 4.555.022,05 581,35 

2886 325.028,98 4.555.020,98 581,42 

2887 325.029,65 4.555.019,85 581,63 

2888 325.029,53 4.555.020,42 581,96 

2889 325.030,19 4.555.013,75 582,63 

2890 325.030,21 4.555.013,73 582,76 

2891 325.030,60 4.555.013,06 582,79 

2892 325.030,64 4.555.013,05 582,93 

2893 325.031,01 4.555.012,39 583,00 

2894 325.031,03 4.555.012,40 583,12 

2895 325.031,15 4.555.012,16 583,14 

2896 325.030,73 4.555.012,88 582,94 

2897 325.030,35 4.555.013,51 582,77 

2898 325.031,48 4.555.011,64 583,19 

2899 325.031,52 4.555.011,60 583,31 

2900 325.031,62 4.555.011,44 583,32 

2901 325.032,12 4.555.010,58 583,37 

2902 325.032,18 4.555.010,53 583,50 

2903 325.032,28 4.555.010,35 583,52 

2904 325.033,30 4.555.008,66 583,66 

2905 325.033,35 4.555.008,62 583,77 

2906 325.033,44 4.555.008,48 583,77 

2907 325.034,59 4.555.007,07 583,97 

2908 325.034,64 4.555.007,06 584,06 

2909 325.034,78 4.555.006,85 584,07 

2910 325.035,17 4.555.004,71 584,44 

2911 325.036,38 4.555.002,92 584,74 

2912 325.032,23 4.555.004,41 585,00 

2913 325.032,40 4.555.002,71 585,52 

2914 325.032,99 4.555.000,99 585,82 

2915 325.034,03 4.554.998,88 585,64 

2916 325.036,02 4.554.996,40 585,65 

2917 325.037,58 4.554.994,67 585,79 

2918 325.040,71 4.554.990,95 586,32 

2919 325.040,29 4.554.991,11 587,41 

2920 325.039,06 4.554.994,67 585,76 

Punt X Y Z 

2921 325.041,69 4.554.992,02 585,96 

2922 325.043,50 4.554.993,53 585,66 

2923 325.042,39 4.554.994,99 585,45 

2924 325.038,91 4.554.995,68 585,62 

2925 325.038,06 4.554.998,73 585,42 

2926 325.039,70 4.555.000,65 585,06 

2927 325.040,42 4.555.001,71 584,86 

2928 325.045,37 4.554.999,60 584,36 

2929 325.043,75 4.554.997,98 584,77 

2930 325.042,86 4.554.996,67 585,09 

2931 325.039,19 4.555.002,59 584,90 

2932 325.037,18 4.555.004,90 584,50 

2933 325.034,12 4.555.004,32 584,55 

2934 325.034,30 4.555.001,63 585,08 

2935 325.034,37 4.555.000,47 585,37 

2936 325.035,05 4.554.998,96 585,51 

2937 325.036,52 4.554.999,67 585,42 

2938 325.031,71 4.555.005,83 584,60 

2939 325.030,71 4.555.008,64 583,90 

2940 325.029,66 4.555.009,20 584,04 

2941 325.028,25 4.555.009,37 584,27 

2942 325.025,19 4.555.008,80 584,94 

2943 325.023,50 4.555.007,80 585,52 

2944 325.025,25 4.555.008,27 585,27 

2945 325.025,82 4.555.008,37 585,18 

2946 325.027,31 4.555.007,22 585,60 

2947 325.027,98 4.555.008,37 585,13 

2948 325.027,46 4.555.008,40 585,04 

2949 325.029,21 4.555.008,94 584,92 

2950 325.030,19 4.555.007,70 585,18 

2951 325.030,73 4.555.005,30 585,74 

2952 325.032,23 4.555.001,90 586,59 

2953 325.031,82 4.555.003,89 586,06 

2954 325.033,31 4.554.999,22 587,09 

2955 325.030,15 4.554.996,03 588,06 

2956 325.031,39 4.554.993,88 588,14 

2957 325.031,40 4.554.994,02 587,88 

2958 325.032,81 4.554.992,05 587,89 

2959 325.032,72 4.554.991,88 588,31 

2960 325.035,20 4.554.987,98 588,99 

2961 325.035,30 4.554.988,18 587,92 

2962 325.037,27 4.554.984,58 589,46 

2963 325.037,37 4.554.984,71 588,57 

2964 325.038,00 4.554.982,13 589,85 

2965 325.038,15 4.554.982,24 589,51 

2966 325.038,61 4.554.981,42 589,95 

2967 325.038,71 4.554.981,48 589,73 

2968 325.037,87 4.554.980,86 589,96 

2969 325.036,19 4.554.981,75 589,79 

2970 325.037,78 4.554.984,01 589,03 

2971 325.034,83 4.554.985,07 589,29 

2972 325.034,64 4.554.984,95 589,42 

2973 325.033,77 4.554.986,60 589,13 

2974 325.034,10 4.554.986,68 588,94 

2975 325.032,73 4.554.988,65 588,77 

2976 325.036,72 4.554.993,11 587,53 

2977 325.037,28 4.554.994,51 587,32 

2978 325.040,06 4.554.991,31 587,38 

2979 325.033,18 4.554.995,08 587,67 

2980 325.028,81 4.554.996,13 587,98 

2981 325.030,91 4.554.997,45 587,76 

2982 325.029,75 4.555.000,53 587,14 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

ANNEX Núm. 4 CARTOGRAFIA I 
TOPOGRAFIA

 

 
29

 

Punt X Y Z 

2983 325.026,49 4.554.998,96 587,57

2984 325.023,92 4.555.002,55 586,84

2985 325.026,86 4.555.003,12 586,95

2986 325.023,31 4.555.005,05 586,43

2987 325.022,20 4.555.003,93 586,52

2988 325.021,18 4.555.008,41 585,72

2989 325.023,36 4.555.010,08 584,91

2990 325.025,92 4.555.010,91 584,40

2991 325.027,78 4.555.010,97 584,10

2992 325.029,63 4.555.011,43 583,49

2993 325.024,64 4.555.007,24 585,56

2994 325.023,44 4.555.007,19 585,77

2995 325.022,65 4.555.005,97 586,24

2996 325.027,01 4.555.003,88 586,67

2997 325.025,66 4.555.004,84 586,45

2998 325.028,40 4.555.002,95 586,76

2999 325.017,85 4.555.006,58 586,36

3000 325.020,01 4.555.004,51 586,60

3001 325.021,24 4.555.002,98 586,95

3002 325.023,93 4.554.998,89 587,85

3003 325.026,43 4.554.994,72 588,77

3004 325.028,43 4.554.991,56 589,13

3005 325.029,76 4.554.992,24 588,85

3006 325.029,71 4.554.992,51 588,43

3007 325.028,64 4.554.993,56 588,37

3008 325.031,79 4.554.988,57 588,87

3009 325.031,53 4.554.988,28 589,44

3010 325.032,73 4.554.985,51 589,99

3011 325.033,22 4.554.985,72 589,42

3012 325.034,74 4.554.983,78 589,79

3013 325.034,27 4.554.983,73 590,10

3014 325.034,09 4.554.983,81 590,11

3015 325.034,21 4.554.982,11 590,30

3016 325.032,11 4.554.985,64 590,07

3017 325.030,51 4.554.988,32 589,84

3018 325.038,62 4.554.979,48 590,15

3019 325.040,44 4.554.976,36 590,44

3020 325.042,15 4.554.973,43 590,75

3021 325.042,22 4.554.973,10 590,77

3022 325.042,46 4.554.972,41 590,64

3023 325.043,01 4.554.972,55 590,72

3024 325.041,90 4.554.972,91 590,61

3025 325.041,78 4.554.973,13 590,61

3026 325.041,59 4.554.972,64 590,55

3027 325.039,56 4.554.972,21 590,63

3028 325.039,29 4.554.973,54 590,40

3029 325.044,57 4.554.968,37 590,89

3030 325.046,07 4.554.963,39 591,22

3031 325.045,81 4.554.963,31 591,19

3032 325.045,72 4.554.963,25 591,36

3033 325.045,61 4.554.963,09 591,38

3034 325.045,73 4.554.962,73 591,49

3035 325.045,43 4.554.962,49 591,45

3036 325.044,37 4.554.962,77 591,41

3037 325.044,32 4.554.962,59 591,38

3038 325.042,34 4.554.963,14 591,34

3039 325.042,39 4.554.963,31 591,39

3040 325.042,51 4.554.963,83 591,33

3041 325.043,82 4.554.964,46 591,24

3042 325.044,24 4.554.963,96 591,28

3043 325.044,29 4.554.964,06 591,13

3044 325.045,27 4.554.963,57 591,32

Punt X Y Z 

3045 325.045,30 4.554.963,67 591,13

3046 325.044,28 4.554.965,77 591,13

3047 325.044,81 4.554.966,32 591,02

3048 325.044,67 4.554.966,27 591,19

3049 325.044,44 4.554.966,40 591,27

3050 325.044,44 4.554.966,97 591,30

3051 325.044,50 4.554.967,02 590,94

3052 325.044,76 4.554.966,78 590,98

3053 325.043,96 4.554.966,80 591,17

3054 325.044,06 4.554.967,01 591,00

3055 325.043,50 4.554.967,02 591,23

3056 325.043,78 4.554.967,42 591,18

3057 325.044,02 4.554.967,64 590,95

3058 325.043,41 4.554.967,78 591,13

3059 325.042,94 4.554.968,47 591,08

3060 325.042,67 4.554.969,63 590,91

3061 325.042,03 4.554.970,35 590,79

3062 325.041,19 4.554.970,13 591,04

3063 325.041,32 4.554.970,32 590,78

3064 325.040,80 4.554.970,77 591,06

3065 325.040,83 4.554.970,96 590,69

3066 325.040,25 4.554.970,55 591,06

3067 325.041,57 4.554.964,63 591,67

3068 325.041,43 4.554.964,19 591,44

3069 325.041,57 4.554.963,74 591,41

3070 325.040,29 4.554.968,81 591,24

3071 325.039,14 4.554.971,73 590,87

3072 325.038,17 4.554.972,61 590,87

3073 325.039,54 4.554.970,75 591,16

3074 325.039,44 4.554.972,55 590,54

3075 325.038,91 4.554.974,06 590,45

3076 325.038,18 4.554.975,53 590,51

3077 325.036,81 4.554.977,23 590,80

3078 325.035,47 4.554.979,23 590,39

3079 325.034,57 4.554.981,05 590,48

3080 325.034,26 4.554.981,75 590,34

3081 325.033,82 4.554.981,23 591,92

3082 325.035,24 4.554.978,91 591,83

3083 325.036,62 4.554.976,78 591,41

3084 325.037,71 4.554.975,62 591,15

3085 325.038,97 4.554.973,46 590,95

3086 325.039,14 4.554.973,04 590,75

3087 325.039,85 4.554.974,41 590,32

3088 325.038,67 4.554.977,13 590,17

3089 325.037,47 4.554.979,48 589,93

3090 325.022,55 4.555.002,02 587,03

3091 325.023,10 4.555.001,67 587,11

3092 324.231,53 4.554.694,68 389,68

3093 324.232,21 4.554.694,52 389,77

3094 324.230,97 4.554.685,50 390,94

3095 324.229,34 4.554.674,67 392,56

3096 324.226,73 4.554.664,16 393,18

3097 324.221,85 4.554.661,69 393,64

3098 324.220,14 4.554.656,09 394,17

3099 324.223,69 4.554.654,01 394,59

3100 324.217,22 4.554.648,15 394,82

3101 324.220,86 4.554.645,82 395,21

3102 324.213,96 4.554.640,65 395,41

3103 324.217,39 4.554.637,92 395,87

3104 324.209,42 4.554.632,52 396,04

3105 324.212,81 4.554.630,13 396,32

3106 324.204,32 4.554.625,04 396,49
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Punt X Y Z 

3107 324.208,00 4.554.622,92 396,73 

3108 324.199,65 4.554.617,92 396,94 

3109 324.202,96 4.554.615,86 397,22 

3110 324.194,99 4.554.611,27 397,37 

3111 324.197,99 4.554.608,99 397,36 

3112 324.194,93 4.554.604,30 397,85 

3113 324.191,02 4.554.597,59 398,16 

3114 324.186,64 4.554.590,81 398,66 

3115 324.181,67 4.554.581,58 399,26 

3116 324.178,45 4.554.576,02 398,97 

3117 324.180,55 4.554.583,44 399,17 

3118 324.182,13 4.554.583,40 398,46 

3119 324.185,96 4.554.590,54 398,01 

3120 324.185,14 4.554.591,22 398,50 

3121 324.189,62 4.554.599,00 398,01 

3122 324.190,80 4.554.598,68 397,57 

3123 324.195,01 4.554.607,35 397,53 

3124 324.196,19 4.554.607,11 397,03 

3125 324.200,46 4.554.615,16 397,03 

3126 324.201,51 4.554.614,89 396,68 

3127 324.205,08 4.554.621,89 396,60 

3128 324.206,03 4.554.621,53 396,15 

3129 324.208,86 4.554.627,43 396,26 

3130 324.210,12 4.554.627,18 395,82 

3131 324.213,45 4.554.634,95 395,78 

3132 324.214,72 4.554.634,53 395,32 

3133 324.216,89 4.554.641,51 395,27 

3134 324.218,23 4.554.641,10 394,78 

3135 324.220,31 4.554.649,46 394,66 

3136 324.221,42 4.554.648,99 394,15 

3137 324.222,90 4.554.657,49 394,02 

3138 324.224,12 4.554.657,22 393,44 

3139 324.224,99 4.554.665,05 393,27 

3140 324.226,20 4.554.664,61 392,58 

3141 324.226,64 4.554.671,67 392,53 

3142 324.227,94 4.554.671,81 391,90 

3143 324.194,92 4.554.611,65 397,35 

3144 324.190,52 4.554.604,90 397,78 

3145 324.186,07 4.554.597,80 398,23 

3146 324.181,96 4.554.590,70 398,73 

3147 324.177,95 4.554.583,32 399,30 

3148 324.174,15 4.554.575,43 399,83 

3149 324.175,31 4.554.567,58 400,28 

3150 324.171,53 4.554.568,64 400,25 

3151 324.168,87 4.554.560,77 400,76 

3152 324.172,40 4.554.559,09 400,85 

3153 324.166,97 4.554.553,91 401,16 

3154 324.170,42 4.554.551,33 401,41 

3155 324.169,14 4.554.544,26 401,84 

3156 324.165,01 4.554.545,39 401,68 

3157 324.163,90 4.554.536,91 402,29 

3158 324.167,97 4.554.534,92 402,36 

3159 324.163,61 4.554.527,95 403,09 

3160 324.167,18 4.554.525,57 403,27 

3161 324.164,12 4.554.517,40 404,07 

3162 324.168,54 4.554.515,61 404,33 

3163 324.165,87 4.554.507,09 405,01 

3164 324.168,32 4.554.512,00 404,18 

3165 324.166,12 4.554.519,25 403,76 

3166 324.167,06 4.554.519,21 403,32 

3167 324.165,62 4.554.525,64 403,16 

3168 324.166,57 4.554.525,49 402,77 

Punt X Y Z 

3169 324.166,09 4.554.535,99 402,20 

3170 324.167,18 4.554.536,35 401,72 

3171 324.167,15 4.554.543,43 401,63 

3172 324.168,06 4.554.543,47 401,30 

3173 324.168,38 4.554.549,51 401,32 

3174 324.169,10 4.554.549,07 400,99 

3175 324.170,24 4.554.556,71 400,87 

3176 324.171,07 4.554.556,46 400,47 

3177 324.171,81 4.554.562,62 400,52 

3178 324.173,03 4.554.562,30 399,99 

3179 324.174,48 4.554.570,12 400,00 

3180 324.175,46 4.554.569,61 399,60 

3181 324.177,13 4.554.575,96 399,64 

3182 324.178,32 4.554.575,48 399,03 

3183 324.169,40 4.554.508,73 404,44 

3184 324.170,24 4.554.509,18 404,97 

3185 324.171,58 4.554.500,80 405,15 

3186 324.172,58 4.554.501,05 405,78 

3187 324.173,86 4.554.492,90 405,97 

3188 324.174,83 4.554.493,69 406,60 

3189 324.175,10 4.554.486,01 406,44 

3190 324.176,22 4.554.486,13 407,28 

3191 324.175,86 4.554.475,47 407,43 

3192 324.177,02 4.554.475,53 408,27 

3193 324.175,78 4.554.465,23 408,30 

3194 324.176,77 4.554.465,19 409,25 

3195 324.175,66 4.554.456,94 409,10 

3196 324.176,59 4.554.456,80 409,76 

3197 324.175,91 4.554.444,86 409,99 

3198 324.176,88 4.554.444,87 410,56 

3199 324.175,91 4.554.430,47 411,28 

3200 324.176,79 4.554.430,74 411,91 

3201 324.175,50 4.554.418,49 412,54 

3202 324.176,56 4.554.418,54 413,07 

3203 324.174,99 4.554.409,27 413,43 

3204 324.174,12 4.554.400,87 414,23 

3205 324.173,26 4.554.392,22 414,88 

3206 324.172,30 4.554.383,66 415,60 

3207 324.170,88 4.554.377,67 416,22 

3208 324.171,06 4.554.377,00 416,23 

3209 324.171,04 4.554.376,02 415,66 

3210 324.170,83 4.554.375,38 416,02 

3211 324.169,71 4.554.374,88 416,11 

3212 324.170,73 4.554.375,51 416,11 

3213 324.171,07 4.554.376,56 415,83 

3214 324.170,71 4.554.375,92 415,71 

3215 324.170,71 4.554.375,92 416,39 

3216 324.170,50 4.554.375,97 416,38 

3217 324.170,95 4.554.376,75 416,37 

3218 324.171,07 4.554.376,56 416,39 

3219 324.171,24 4.554.376,57 416,13 

3220 324.171,17 4.554.376,77 416,23 

3221 324.170,52 4.554.375,59 416,15 

3222 324.170,90 4.554.376,24 415,56 

3223 324.170,89 4.554.376,24 416,18 

3224 324.175,48 4.554.407,49 414,28 

3225 324.174,22 4.554.394,24 415,47 

3226 324.173,70 4.554.387,32 415,94 

3227 324.172,36 4.554.381,13 416,28 

3228 324.165,27 4.554.383,70 415,08 

3229 324.168,67 4.554.372,71 416,23 

3230 324.165,31 4.554.365,14 417,01 
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Punt X Y Z 

3231 324.161,50 4.554.355,48 417,97

3232 324.156,56 4.554.343,94 419,00

3233 324.150,83 4.554.332,04 420,07

3234 324.146,51 4.554.324,91 420,78

3235 324.141,82 4.554.317,15 421,51

3236 324.135,85 4.554.308,47 422,78

3237 324.130,30 4.554.300,61 423,68

3238 324.123,12 4.554.290,43 425,33

3239 324.115,79 4.554.281,94 426,80

3240 324.110,70 4.554.275,98 427,87

3241 324.105,25 4.554.267,57 429,11

3242 324.101,96 4.554.262,96 429,71

3243 324.158,39 4.554.346,57 419,25

3244 324.160,61 4.554.351,77 418,85

3245 324.165,42 4.554.362,98 418,20

3246 324.169,72 4.554.371,78 417,16

3247 324.170,78 4.554.373,30 416,85

3248 324.172,63 4.554.377,10 416,60

3249 324.172,35 4.554.379,73 416,45

3250 324.173,21 4.554.382,30 416,67

3251 324.158,04 4.554.346,14 419,27

3252 324.154,59 4.554.338,30 420,06

3253 324.152,25 4.554.332,76 420,89

3254 324.148,45 4.554.326,96 421,05

3255 324.143,94 4.554.319,46 421,95

3256 324.135,70 4.554.307,05 423,56

3257 324.127,65 4.554.295,64 425,19

3258 324.121,45 4.554.287,24 426,74

3259 324.113,94 4.554.278,98 427,78

3260 324.109,70 4.554.272,59 429,08

3261 324.103,56 4.554.263,68 430,30

3262 324.098,68 4.554.256,93 431,13

3263 324.095,06 4.554.252,55 431,47

3264 324.091,16 4.554.248,55 431,89

3265 324.088,67 4.554.247,78 431,40

3266 324.094,39 4.554.252,81 430,72

3267 324.100,42 4.554.260,50 429,82

3268 324.105,36 4.554.268,06 428,90

3269 324.082,07 4.554.242,87 432,02

3270 324.077,04 4.554.238,97 432,29

3271 324.072,18 4.554.233,97 432,70

3272 324.068,69 4.554.230,51 433,01

3273 324.065,47 4.554.227,31 433,13

3274 324.061,36 4.554.223,93 433,30

3275 324.056,81 4.554.220,34 433,48

3276 324.052,20 4.554.217,03 433,77

3277 324.045,93 4.554.212,65 434,20

3278 324.039,73 4.554.208,37 434,54

3279 324.034,85 4.554.205,27 434,84

3280 324.026,50 4.554.199,85 435,46

3281 324.021,15 4.554.196,01 435,82

3282 324.016,84 4.554.193,22 436,28

3283 324.012,12 4.554.189,95 436,78

3284 324.005,87 4.554.185,63 437,43

3285 324.000,96 4.554.181,98 437,97

3286 323.997,22 4.554.178,45 438,39

3287 324.019,12 4.554.193,64 436,89

3288 324.026,18 4.554.198,26 436,50

3289 324.037,42 4.554.205,73 436,01

3290 324.052,19 4.554.216,81 433,79

3291 324.052,51 4.554.216,15 434,66

3292 324.066,32 4.554.226,57 434,23

Punt X Y Z 

3293 324.072,68 4.554.232,75 433,78

3294 324.076,55 4.554.236,57 433,41

3295 324.079,85 4.554.239,58 433,10

3296 324.082,75 4.554.241,66 433,26

3297 324.085,00 4.554.243,56 433,08

3298 325.036,71 4.554.982,08 589,77

3299 325.042,20 4.554.951,58 590,45

3300 325.041,58 4.554.950,47 589,83

3301 325.043,53 4.554.948,60 589,83

3302 325.044,15 4.554.949,26 589,83

3304 325.228,07 4.554.893,12 513,58

3305 325.221,15 4.554.895,79 513,67

3306 325.211,19 4.554.895,63 513,82

3307 325.186,49 4.554.892,64 514,24

3308 325.178,05 4.554.888,71 514,06

3309 325.152,36 4.554.874,48 512,47

3310 325.143,49 4.554.871,34 512,01

3311 325.135,65 4.554.870,21 511,72

3312 325.125,30 4.554.871,05 511,55

3313 325.116,72 4.554.870,90 511,43

3314 325.099,09 4.554.860,47 510,63

3315 325.088,19 4.554.844,51 509,41

3316 325.081,32 4.554.839,21 509,21

3317 325.063,77 4.554.829,97 509,16

3318 325.055,79 4.554.823,64 509,09

3319 325.048,68 4.554.815,54 508,89

3320 325.043,44 4.554.808,18 508,57

3321 325.040,64 4.554.801,15 508,31

3322 325.272,01 4.554.891,25 514,71

3323 325.268,46 4.554.886,69 514,52

3324 325.261,57 4.554.883,36 514,24

3325 325.253,16 4.554.881,82 513,83

3326 325.245,16 4.554.882,71 513,53

3327 325.237,25 4.554.886,26 513,54

3328 325.223,05 4.554.893,53 513,84

3329 325.213,80 4.554.894,48 514,07

3330 325.195,72 4.554.892,87 514,26

3331 325.186,94 4.554.891,25 514,26

3332 325.178,71 4.554.888,01 514,13

3333 325.171,01 4.554.883,19 513,82

3334 325.162,72 4.554.878,37 513,40

3335 325.154,05 4.554.874,15 512,92

3336 325.145,18 4.554.870,64 512,44

3337 325.136,13 4.554.869,18 512,09

3338 325.125,92 4.554.869,94 511,86

3339 325.123,06 4.554.870,23 511,80

3340 325.116,45 4.554.869,62 511,65

3341 325.108,79 4.554.866,18 511,36

3342 325.101,20 4.554.860,81 510,93

3343 325.095,04 4.554.853,00 510,35

3344 325.090,27 4.554.845,29 509,78

3345 325.083,85 4.554.839,41 509,49

3346 325.075,76 4.554.834,80 509,41

3347 325.067,49 4.554.830,45 509,42

3348 325.060,25 4.554.825,58 509,39

3349 325.053,75 4.554.819,36 509,25

3350 325.047,69 4.554.812,16 508,55

3351 325.042,98 4.554.803,93 508,80

3352 325.040,27 4.554.794,35 508,50

3353 325.275,40 4.554.887,08 514,59

3354 325.269,04 4.554.880,18 514,42

3355 325.261,08 4.554.876,28 514,13
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Punt X Y Z 

3356 325.253,64 4.554.875,10 513,84 

3357 325.247,33 4.554.875,90 513,67 

3358 325.240,70 4.554.878,56 513,54 

3359 325.233,71 4.554.882,17 513,52 

3360 325.226,79 4.554.892,64 513,67 

3361 325.220,12 4.554.894,53 513,81 

3362 325.210,53 4.554.894,47 514,02 

3363 325.195,94 4.554.893,33 514,13 

3364 325.186,68 4.554.891,95 514,09 

3365 325.178,12 4.554.888,42 513,97 

3366 325.169,87 4.554.882,80 513,68 

3367 325.161,44 4.554.877,95 513,25 

3368 325.152,78 4.554.873,74 512,76 

3369 325.143,63 4.554.870,49 512,26 

3370 325.135,69 4.554.869,40 511,96 

3371 325.127,30 4.554.870,03 511,82 

3372 325.124,83 4.554.870,35 511,78 

3373 325.117,19 4.554.869,92 511,61 

3374 325.119,78 4.554.870,36 511,68 

3375 325.114,67 4.554.869,23 511,54 

3376 325.107,67 4.554.866,07 511,22 

3377 325.099,58 4.554.860,17 510,78 

3378 325.093,86 4.554.851,86 510,20 

3379 325.088,91 4.554.843,93 509,62 

3380 325.081,91 4.554.838,46 509,37 

3381 325.064,15 4.554.829,35 509,37 

3382 325.056,52 4.554.822,90 509,28 

3383 325.049,42 4.554.815,00 509,07 

3384 325.044,27 4.554.807,70 508,82 

3385 325.041,57 4.554.800,80 508,56 

3386 324.811,76 4.554.668,61 493,56 

3387 324.819,39 4.554.670,85 494,01 

3388 324.828,99 4.554.675,68 494,59 

3389 324.837,83 4.554.681,66 495,48 

3390 324.846,12 4.554.689,71 496,53 

3391 324.853,87 4.554.698,97 497,37 

3392 324.862,13 4.554.705,36 498,02 

3393 324.871,48 4.554.706,95 498,70 

3394 324.879,95 4.554.703,32 499,38 

3395 324.886,44 4.554.697,81 499,69 

3396 324.895,04 4.554.693,62 500,01 

3397 324.905,92 4.554.693,43 500,43 

3398 324.927,59 4.554.697,99 501,48 

3399 324.950,31 4.554.698,99 502,58 

3400 324.961,27 4.554.701,60 502,99 

3401 324.971,16 4.554.705,41 503,62 

3402 324.994,00 4.554.723,24 505,13 

3403 324.806,66 4.554.667,40 493,16 

3404 324.811,83 4.554.668,23 493,40 

3405 324.819,72 4.554.670,62 493,81 

3406 324.829,51 4.554.675,00 494,45 

3407 324.838,01 4.554.681,36 495,43 

3408 324.846,43 4.554.689,60 496,54 

3409 324.854,17 4.554.698,85 497,38 

3410 324.862,28 4.554.705,09 498,19 

3411 324.871,46 4.554.705,98 498,70 

3412 324.879,64 4.554.702,65 499,06 

3413 324.886,15 4.554.697,39 499,52 

3414 324.894,94 4.554.692,86 499,91 

3415 324.905,96 4.554.692,57 500,33 

3416 324.950,52 4.554.698,39 502,57 

3417 324.961,41 4.554.701,39 503,00 

Punt X Y Z 

3418 325.002,23 4.554.730,25 505,63 

3419 325.009,21 4.554.737,85 506,05 

3420 325.013,89 4.554.744,54 506,45 

3421 324.936,88 4.554.698,39 502,07 

3422 324.940,19 4.554.698,09 502,22 

3423 325.038,29 4.554.784,71 508,15 

3424 325.035,61 4.554.776,11 507,80 

3425 325.031,86 4.554.768,22 507,46 

3426 325.012,37 4.554.741,04 506,51 

3427 325.007,15 4.554.734,53 506,25 

3428 325.001,20 4.554.728,32 505,88 

3429 324.994,06 4.554.721,81 505,47 

3430 324.978,95 4.554.709,58 504,55 

3431 324.971,13 4.554.704,16 504,00 

3432 324.962,46 4.554.700,61 503,46 

3433 324.953,90 4.554.698,54 503,00 

3434 324.945,14 4.554.697,20 502,60 

3435 324.926,45 4.554.696,49 501,71 

3436 324.917,97 4.554.694,69 501,24 

3437 324.909,54 4.554.692,51 500,86 

3438 324.900,46 4.554.691,09 500,54 

3439 324.891,91 4.554.692,79 500,18 

3440 324.884,38 4.554.697,66 499,73 

3441 324.876,70 4.554.703,10 499,24 

3442 324.866,89 4.554.705,32 498,73 

3443 324.858,36 4.554.701,37 498,18 

3444 324.846,57 4.554.688,70 496,82 

3445 324.840,75 4.554.682,57 496,09 

3446 324.834,17 4.554.677,17 495,31 

3447 324.826,41 4.554.672,58 494,53 

3448 324.819,00 4.554.669,45 493,97 

3449 324.813,89 4.554.667,65 493,75 

3450 324.809,63 4.554.665,16 493,63 

3451 324.807,23 4.554.660,47 493,43 

3452 324.808,89 4.554.655,30 493,03 

3453 324.815,22 4.554.651,60 492,30 

3454 324.823,16 4.554.651,98 491,51 

3455 324.861,29 4.554.703,79 498,47 

3456 324.872,66 4.554.704,94 498,96 

3457 325.009,55 4.554.737,48 506,30 

3458 325.002,66 4.554.729,84 505,91 

3459 324.994,81 4.554.722,55 505,46 

3460 324.979,32 4.554.710,10 504,49 

3461 324.971,60 4.554.704,60 503,97 

3462 324.961,77 4.554.700,51 503,33 

3463 324.950,56 4.554.698,07 502,76 

3464 324.939,41 4.554.697,37 502,27 

3465 324.927,81 4.554.697,01 501,67 

3466 324.916,27 4.554.694,50 501,04 

3467 324.905,97 4.554.692,03 500,64 

3468 324.894,77 4.554.692,37 500,16 

3469 324.885,81 4.554.696,91 499,75 

3470 324.879,47 4.554.701,73 499,38 

3471 324.874,23 4.554.704,41 499,06 

3472 324.870,08 4.554.705,45 498,85 

3473 324.864,27 4.554.705,02 498,61 

3474 324.859,93 4.554.702,88 498,34 

3475 324.854,84 4.554.698,08 497,77 

3476 324.846,50 4.554.688,91 496,75 

3477 324.838,21 4.554.680,64 495,71 

3478 324.829,79 4.554.674,57 494,74 

3479 324.819,96 4.554.670,29 493,92 
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Punt X Y Z 

3480 324.812,09 4.554.667,59 493,61

3481 324.807,31 4.554.666,72 493,51

3482 324.891,72 4.554.693,31 500,04

3483 324.897,91 4.554.691,85 500,29

3484 324.817,57 4.554.660,59 492,82

3485 324.817,35 4.554.657,96 492,28

3486 324.818,62 4.554.656,82 491,94

3487 324.822,08 4.554.656,94 491,57

3488 324.828,85 4.554.659,42 490,97

3489 324.846,82 4.554.667,88 489,60

3490 324.856,65 4.554.668,49 488,89

3491 324.863,53 4.554.664,18 488,29

3492 324.867,86 4.554.656,77 487,60

3493 324.871,08 4.554.647,19 486,81

3494 324.876,48 4.554.639,51 486,07

3495 324.882,89 4.554.636,11 485,50

3496 324.890,23 4.554.635,52 485,04

3497 324.898,63 4.554.638,06 484,49

3498 324.907,99 4.554.643,46 483,76

3499 324.917,30 4.554.647,43 483,04

3500 324.924,22 4.554.647,98 482,48

3501 324.930,18 4.554.646,61 482,07

3504 324.937,33 4.554.632,80 481,02

3505 324.932,76 4.554.628,64 480,49

3506 324.926,98 4.554.627,19 479,87

3507 324.921,69 4.554.625,78 479,29

3508 324.916,36 4.554.623,91 478,86

3509 324.820,77 4.554.657,40 491,49

3510 324.818,78 4.554.658,21 491,99

3511 324.833,63 4.554.662,70 490,26

3512 324.842,11 4.554.667,06 489,57

3513 324.850,02 4.554.670,25 488,96

3514 324.858,59 4.554.670,49 488,37

3515 324.866,10 4.554.664,75 487,70

3516 324.871,61 4.554.649,79 486,46

3517 324.875,64 4.554.642,20 485,79

3518 324.882,98 4.554.637,43 485,15

3519 324.892,49 4.554.637,31 484,44

3520 324.911,79 4.554.647,39 483,35

3521 324.921,78 4.554.650,17 482,95

3522 324.929,43 4.554.648,85 482,20

3525 324.939,14 4.554.633,66 480,79

3526 324.937,49 4.554.630,38 480,48

3527 324.819,77 4.554.657,26 491,65

3528 324.856,00 4.554.670,74 488,52

3529 324.861,15 4.554.669,79 488,23

3530 324.864,98 4.554.666,73 487,89

3531 324.866,98 4.554.662,69 487,51

3532 324.876,93 4.554.640,80 485,64

3533 324.880,59 4.554.638,30 485,32

3534 324.885,46 4.554.636,94 484,97

3535 324.890,25 4.554.636,92 484,62

3536 324.894,67 4.554.637,93 484,26

3537 324.874,53 4.554.643,74 485,94

3538 324.901,70 4.554.641,84 483,75

3539 324.820,72 4.554.657,03 491,61

3540 324.819,76 4.554.657,10 491,71

3541 324.826,33 4.554.658,49 491,12

3542 324.834,04 4.554.662,07 490,48

3543 324.842,40 4.554.666,45 489,81

3544 324.850,17 4.554.669,44 489,24

3545 324.858,25 4.554.669,46 488,72

Punt X Y Z 

3546 324.865,08 4.554.664,07 488,08

3547 324.870,93 4.554.649,15 486,82

3548 324.875,00 4.554.641,35 486,14

3549 324.882,59 4.554.636,42 485,46

3550 324.892,36 4.554.636,34 484,75

3551 324.902,05 4.554.640,66 484,04

3552 324.911,94 4.554.646,32 483,25

3553 324.921,51 4.554.648,85 482,59

3557 324.938,72 4.554.633,72 480,84

3558 324.819,30 4.554.657,32 491,75

3559 324.562,91 4.554.409,16 465,13

3560 324.303,20 4.554.260,46 470,05

3561 324.567,26 4.554.410,24 465,11

3562 324.858,75 4.554.670,82 489,09

3563 324.921,83 4.554.650,63 483,53

3564 324.911,62 4.554.647,67 484,04

3565 324.276,67 4.555.255,24 361,15

3566 324.524,71 4.554.389,69 464,87

3567 324.522,04 4.554.385,67 464,99

3568 324.523,58 4.554.388,07 464,87

3569 325.114,34 4.554.870,43 511,79

3570 324.818,42 4.554.596,12 474,48

3571 324.097,73 4.555.362,82 362,48

3572 324.092,52 4.555.369,42 362,66

3573 325.105,77 4.554.865,91 510,86

3574 325.106,95 4.554.866,61 510,91

3575 325.108,39 4.554.867,37 511,02

3576 325.108,13 4.554.867,76 511,95

3577 325.106,82 4.554.867,11 511,70

3578 325.105,38 4.554.866,48 511,57

3579 325.106,50 4.554.868,13 512,89

3580 325.105,88 4.554.868,22 512,59

3581 325.104,57 4.554.867,65 512,38

3582 325.103,62 4.554.869,69 513,99

3583 325.104,05 4.554.869,98 513,94

3584 325.104,77 4.554.870,42 514,03

3585 325.101,46 4.554.871,75 516,22

3586 325.102,31 4.554.871,72 516,47

3587 325.103,07 4.554.872,28 515,95

3588 325.103,44 4.554.872,60 516,54

3589 325.100,29 4.554.872,84 517,66

3590 325.100,62 4.554.873,09 517,17

3591 325.100,96 4.554.873,28 517,66

3592 325.101,50 4.554.874,05 517,90

3593 325.098,20 4.554.875,26 518,48

3594 325.098,54 4.554.875,92 518,70

3595 325.099,37 4.554.876,36 519,30

3596 325.098,45 4.554.877,31 519,88

3597 325.097,58 4.554.876,84 519,89

3598 325.096,60 4.554.875,84 519,99

3599 325.094,73 4.554.877,21 520,72

3600 325.095,57 4.554.877,88 520,73

3601 325.096,74 4.554.878,60 521,27

3602 325.094,77 4.554.880,95 522,43

3603 325.093,93 4.554.880,22 522,14

3604 325.093,23 4.554.879,38 522,38

3605 325.091,34 4.554.881,84 524,48

3606 325.092,03 4.554.882,57 524,40

3607 325.092,77 4.554.883,28 524,36

3608 325.090,21 4.554.882,05 525,43

3609 325.089,37 4.554.881,83 525,37

3610 325.090,87 4.554.883,40 525,87
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Punt X Y Z 

3611 325.087,07 4.554.883,81 527,37 

3612 325.088,48 4.554.884,44 527,85 

3613 325.089,14 4.554.885,55 528,06 

3614 325.087,39 4.554.887,86 530,15 

3615 325.086,40 4.554.886,98 530,02 

3616 325.084,97 4.554.885,74 529,40 

3617 325.083,36 4.554.887,69 530,91 

3618 325.084,09 4.554.888,49 531,74 

3619 325.085,23 4.554.889,79 531,93 

3620 325.083,37 4.554.891,70 533,66 

3621 325.082,59 4.554.891,31 533,73 

3622 325.081,05 4.554.890,41 532,96 

3623 325.080,36 4.554.889,87 533,43 

3624 325.079,18 4.554.891,55 534,79 

3625 325.079,98 4.554.892,02 534,61 

3626 325.080,93 4.554.892,75 535,23 

3627 325.077,85 4.554.893,67 535,97 

3628 325.078,60 4.554.894,11 535,96 

3629 325.079,52 4.554.894,49 536,53 

3630 325.076,44 4.554.894,63 537,49 

3631 325.076,84 4.554.895,18 537,40 

3632 325.077,64 4.554.895,96 537,59 

3633 325.076,60 4.554.896,91 538,04 

3634 325.075,92 4.554.896,26 538,16 

3635 325.074,73 4.554.895,61 538,32 

3636 325.073,82 4.554.896,49 539,49 

3637 325.074,57 4.554.896,97 539,35 

3638 325.075,09 4.554.898,16 539,21 

3639 325.074,02 4.554.900,43 540,90 

3640 325.073,02 4.554.899,99 541,05 

3641 325.072,12 4.554.898,79 541,44 

3642 325.069,87 4.554.901,05 543,50 

3643 325.070,29 4.554.901,45 543,11 

3644 325.071,51 4.554.902,52 543,15 

3645 325.070,30 4.554.903,82 544,32 

3646 325.069,59 4.554.903,40 544,34 

3647 325.068,78 4.554.902,81 544,26 

3648 325.068,17 4.554.902,17 544,79 

3649 325.068,42 4.554.904,05 545,25 

3650 325.065,82 4.554.903,78 546,28 

3651 325.066,67 4.554.904,61 546,58 

3652 325.066,26 4.554.904,29 546,37 

3653 325.067,15 4.554.905,37 546,48 

3654 325.067,74 4.554.906,29 546,39 

3655 325.065,23 4.554.907,70 548,58 

3656 325.064,53 4.554.907,47 548,40 

3657 325.063,72 4.554.906,68 548,34 

3658 325.062,86 4.554.905,98 548,69 

3659 325.060,50 4.554.908,07 550,80 

3660 325.061,55 4.554.908,84 550,49 

3661 325.062,06 4.554.910,57 551,02 

3662 325.058,59 4.554.909,57 552,20 

3663 325.059,54 4.554.910,86 552,38 

3664 325.060,50 4.554.911,71 552,64 

3665 325.059,60 4.554.914,14 554,44 

3666 325.058,79 4.554.913,54 554,69 

3667 325.058,44 4.554.913,10 554,58 

3668 325.057,06 4.554.912,34 554,61 

3669 325.056,47 4.554.911,71 554,86 

3670 325.054,29 4.554.912,62 556,97 

3671 325.055,00 4.554.914,20 556,83 

3672 325.055,06 4.554.915,14 557,67 

Punt X Y Z 

3673 325.056,16 4.554.916,66 557,89 

3674 325.052,44 4.554.916,70 559,28 

3675 325.054,28 4.554.917,22 558,93 

3676 325.051,50 4.554.918,30 562,30 

3677 325.052,77 4.554.920,11 562,49 

3678 325.049,40 4.554.921,20 563,02 

3679 325.048,02 4.554.921,04 564,04 

3680 325.043,97 4.554.925,34 568,06 

3681 325.045,10 4.554.924,05 566,47 

3682 324.815,72 4.554.592,47 473,69 

3683 325.047,45 4.554.947,24 586,40 

3684 325.047,90 4.554.946,79 586,41 

3685 325.047,98 4.554.946,70 586,79 

3686 325.048,48 4.554.946,15 586,85 

3687 325.048,66 4.554.946,27 586,46 

3688 325.048,83 4.554.946,13 586,46 

3689 325.048,00 4.554.946,90 586,43 

3690 325.049,14 4.554.946,42 586,47 

3691 325.052,08 4.554.949,08 586,49 

3692 325.051,98 4.554.949,14 586,49 

3693 325.053,88 4.554.950,98 586,56 

3694 325.053,97 4.554.950,96 586,57 

3695 325.058,00 4.554.954,79 586,68 

3696 325.054,23 4.554.950,92 586,58 

3697 325.055,83 4.554.952,43 586,63 

3698 325.056,64 4.554.953,18 586,64 

3699 325.057,47 4.554.953,87 586,67 

3700 325.058,05 4.554.954,56 586,68 

3701 325.057,87 4.554.954,23 586,70 

3702 325.059,01 4.554.955,51 586,68 

3703 325.060,75 4.554.957,17 586,66 

3704 325.060,24 4.554.957,73 586,65 

3705 325.060,40 4.554.957,94 586,65 

3706 325.060,68 4.554.958,10 586,65 

3707 325.059,62 4.554.959,26 586,68 

3708 325.059,43 4.554.959,03 586,68 

3709 325.059,24 4.554.958,89 586,66 

3710 325.059,93 4.554.958,43 586,67 

3711 325.058,41 4.554.959,74 586,71 

3712 325.057,60 4.554.958,21 586,72 

3713 325.057,32 4.554.957,71 586,71 

3714 325.056,40 4.554.956,91 586,68 

3715 325.056,24 4.554.956,87 586,68 

3716 325.055,46 4.554.956,26 586,65 

3717 325.055,96 4.554.955,77 586,65 

3718 325.055,16 4.554.954,92 586,63 

3719 325.054,83 4.554.955,12 586,65 

3720 325.054,58 4.554.955,25 586,64 

3721 325.054,35 4.554.955,18 586,59 

3722 325.054,12 4.554.955,21 586,23 

3723 325.054,93 4.554.954,59 586,28 

3724 325.054,97 4.554.954,59 586,48 

3725 325.055,14 4.554.954,39 586,48 

3726 325.055,18 4.554.954,40 586,61 

3727 325.054,34 4.554.953,70 586,59 

3728 325.054,35 4.554.953,74 586,48 

3729 325.054,18 4.554.953,93 586,50 

3730 325.054,17 4.554.953,98 586,31 

3731 325.053,59 4.554.954,75 586,23 

3732 325.053,87 4.554.954,35 586,26 

3733 325.054,41 4.554.954,71 586,26 

3734 325.054,03 4.554.954,77 586,09 
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Punt X Y Z 

3735 325.054,23 4.554.954,39 586,28

3736 325.053,49 4.554.954,69 586,67

3737 325.053,27 4.554.954,52 586,70

3738 325.053,58 4.554.954,06 586,61

3739 325.052,00 4.554.952,70 586,51

3740 325.048,93 4.554.950,38 586,45

3741 325.048,50 4.554.950,84 586,47

3742 325.046,43 4.554.949,21 586,42

3743 325.046,10 4.554.948,77 586,41

3744 325.045,99 4.554.948,43 586,37

3745 325.047,17 4.554.947,08 586,38

3746 325.046,30 4.554.947,80 586,44

3747 325.047,67 4.554.947,81 586,41

3748 325.051,05 4.554.950,51 586,47

3749 325.054,05 4.554.953,01 586,57

3750 325.056,90 4.554.955,57 586,66

3751 325.052,25 4.554.953,73 588,53

3752 325.052,61 4.554.954,01 588,78

3753 325.053,48 4.554.952,70 589,17

3754 325.053,12 4.554.952,41 589,17

3755 325.054,14 4.554.950,84 588,81

3756 325.054,50 4.554.951,17 588,86

3757 325.056,68 4.554.957,30 588,60

3758 325.056,24 4.554.956,97 588,62

3759 325.057,61 4.554.956,13 589,76

3760 325.057,23 4.554.955,82 589,74

3761 325.058,61 4.554.955,04 588,68

3762 325.053,50 4.554.954,79 588,59

3763 325.053,51 4.554.954,77 589,24

3764 325.054,06 4.554.955,13 589,24

3765 325.054,02 4.554.955,18 588,58

3766 325.053,39 4.554.955,45 589,35

3767 325.053,20 4.554.955,20 585,86

3768 325.052,85 4.554.956,00 589,39

3769 325.052,64 4.554.955,80 589,40

3770 325.052,71 4.554.955,89 589,40

3771 325.052,54 4.554.955,56 589,37

3772 325.052,81 4.554.956,69 586,15

3773 325.051,70 4.554.956,21 586,08

3774 325.052,61 4.554.956,27 586,09

3775 325.049,26 4.554.953,47 586,14

3776 324.980,21 4.554.689,46 500,78

3779 324.978,74 4.554.684,13 500,32

3780 324.981,61 4.554.689,36 500,62

3781 324.983,20 4.554.689,08 500,55

3782 324.984,37 4.554.687,65 500,31

3783 324.985,95 4.554.686,12 499,96

3784 324.987,44 4.554.685,14 499,84

3785 324.989,95 4.554.685,56 499,95

3786 324.988,81 4.554.687,87 500,03

3787 324.987,31 4.554.687,60 500,06

3788 324.983,96 4.554.691,07 500,66

3789 324.996,28 4.554.691,60 499,90

3790 324.999,05 4.554.692,76 499,47

3791 324.997,64 4.554.692,83 499,58

3792 324.994,12 4.554.693,90 499,97

3793 324.998,77 4.554.687,39 499,75

3794 325.002,31 4.554.688,52 498,88

3795 325.001,23 4.554.686,69 499,29

3796 324.996,16 4.554.687,14 499,84

3797 324.995,71 4.554.683,96 500,14

3798 324.995,15 4.554.681,16 500,47

Punt X Y Z 

3799 324.993,37 4.554.679,25 500,36

3800 324.993,28 4.554.674,45 500,36

3801 324.994,35 4.554.675,39 500,49

3802 324.993,66 4.554.675,88 500,50

3803 324.994,84 4.554.676,63 500,49

3804 324.994,24 4.554.677,04 500,52

3805 324.994,97 4.554.677,59 500,52

3806 324.995,64 4.554.678,49 500,53

3807 324.995,52 4.554.677,91 500,43

3808 324.994,53 4.554.678,75 499,90

3809 324.995,25 4.554.679,32 499,83

3810 324.995,71 4.554.679,40 499,85

3811 324.996,04 4.554.678,94 499,87

3812 324.996,33 4.554.679,19 499,84

3813 324.993,80 4.554.676,84 500,05

3814 324.993,37 4.554.676,07 500,13

3815 324.992,31 4.554.676,04 500,00

3816 324.991,42 4.554.675,82 499,49

3817 324.990,60 4.554.674,57 499,20

3818 324.990,26 4.554.673,66 499,98

3819 324.990,69 4.554.673,45 499,98

3820 324.991,34 4.554.674,24 500,14

3821 324.992,02 4.554.675,20 500,01

3822 324.991,52 4.554.675,34 500,08

3823 324.993,64 4.554.673,18 498,06

3824 324.992,76 4.554.671,90 497,85

3825 324.991,20 4.554.671,64 497,78

3826 324.989,88 4.554.671,57 497,60

3827 324.995,53 4.554.675,53 498,48

3828 324.998,50 4.554.679,85 499,02

3829 324.996,59 4.554.671,37 497,70

3830 324.993,38 4.554.667,12 497,23

3831 324.989,79 4.554.666,34 496,91

3832 324.985,82 4.554.665,80 496,36

3833 324.987,43 4.554.670,28 496,80

3834 324.987,63 4.554.672,56 497,42

3835 324.989,68 4.554.672,05 499,05

3836 324.978,81 4.554.683,27 500,14

3837 324.974,73 4.554.678,39 497,66

3838 324.978,56 4.554.672,59 496,13

3839 324.971,61 4.554.674,05 495,89

3840 324.965,87 4.554.671,45 494,57

3841 324.962,89 4.554.671,02 494,42

3843 324.973,27 4.554.683,12 500,00

3845 324.968,86 4.554.689,89 500,97

3846 324.966,75 4.554.688,15 500,53

3847 324.962,84 4.554.688,61 500,25

3848 324.961,79 4.554.686,45 499,94

3849 324.961,85 4.554.684,22 499,72

3850 324.956,97 4.554.690,50 501,11

3851 324.952,15 4.554.688,96 500,68

3852 324.947,58 4.554.688,18 501,10

3853 324.944,70 4.554.688,62 500,95

3854 324.946,10 4.554.686,99 500,69

3855 324.947,84 4.554.687,27 500,84

3856 324.947,69 4.554.686,47 500,15

3857 324.946,52 4.554.686,51 500,15

3858 324.944,17 4.554.685,67 500,04

3859 324.941,39 4.554.688,67 501,61

3860 324.943,49 4.554.689,67 502,17

3861 324.936,35 4.554.690,29 501,88

3862 324.938,05 4.554.689,86 502,02
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Punt X Y Z 

3863 324.932,54 4.554.690,36 501,54 

3864 324.938,34 4.554.692,54 502,22 

3865 324.930,41 4.554.691,95 501,68 

3866 324.931,25 4.554.689,98 501,41 

3867 324.942,89 4.554.689,97 502,18 

3868 324.945,88 4.554.690,58 502,26 

3869 324.946,49 4.554.692,93 502,66 

3870 324.954,11 4.554.693,95 502,99 

3871 324.954,19 4.554.691,42 502,37 

3872 324.962,27 4.554.693,75 502,65 

3873 324.962,12 4.554.695,94 503,41 

3874 324.967,68 4.554.697,78 503,73 

3875 324.968,36 4.554.695,79 503,35 

3876 324.972,13 4.554.699,82 504,00 

3877 324.972,77 4.554.697,08 503,80 

3878 324.982,01 4.554.702,53 504,34 

3879 324.980,84 4.554.704,83 504,54 

3880 324.985,81 4.554.708,70 504,85 

3881 324.987,26 4.554.706,66 504,53 

3882 324.993,86 4.554.711,88 505,10 

3883 324.992,05 4.554.713,97 505,20 

3884 324.997,72 4.554.718,42 505,47 

3885 325.000,07 4.554.716,31 505,03 

3886 325.007,46 4.554.722,33 505,57 

3887 325.006,08 4.554.726,33 505,98 

3888 324.991,10 4.554.701,24 501,58 

3889 324.976,33 4.554.669,87 495,25 

3890 324.975,40 4.554.665,08 494,55 

3891 324.970,08 4.554.662,41 493,06 

3892 324.961,67 4.554.664,45 491,62 

3893 324.953,39 4.554.655,99 490,45 

3894 324.953,03 4.554.654,34 489,76 

3895 324.949,43 4.554.653,07 488,34 

3896 324.946,81 4.554.652,64 487,73 

3897 324.945,52 4.554.653,16 487,40 

3898 324.944,73 4.554.651,50 486,39 

3899 324.946,43 4.554.680,32 498,96 

3900 324.947,62 4.554.679,61 498,81 

3901 324.949,00 4.554.681,24 499,06 

3902 324.964,21 4.554.690,96 500,90 

3904 324.978,04 4.554.694,39 500,95 

3905 324.979,21 4.554.694,78 501,01 

3906 324.978,75 4.554.694,81 502,86 

3907 324.980,94 4.554.695,18 501,59 

3908 324.981,68 4.554.696,75 501,17 

3909 324.981,64 4.554.696,71 501,25 

3910 324.981,46 4.554.696,97 503,30 

3911 324.981,44 4.554.696,51 501,71 

3912 324.981,67 4.554.696,07 501,27 

3913 324.981,84 4.554.694,49 500,93 

3914 324.980,53 4.554.693,41 500,85 

3915 324.980,21 4.554.693,48 500,85 

3916 324.980,12 4.554.694,99 501,09 

3917 324.982,23 4.554.697,52 501,34 

3918 324.982,57 4.554.699,22 502,14 

3919 324.982,29 4.554.699,13 503,08 

3920 324.984,17 4.554.699,35 502,05 

3921 324.987,16 4.554.700,14 502,37 

3922 324.988,21 4.554.698,36 501,58 

3923 324.990,28 4.554.699,55 501,40 

3924 324.993,02 4.554.697,41 500,39 

3925 324.991,68 4.554.694,41 500,48 

Punt X Y Z 

3926 324.988,80 4.554.691,07 500,31 

3927 324.989,68 4.554.702,68 502,60 

3928 324.988,16 4.554.703,52 503,43 

3929 324.986,75 4.554.675,10 499,59 

3930 324.985,32 4.554.675,91 499,22 

3931 324.987,95 4.554.675,88 499,95 

3932 324.988,70 4.554.675,78 499,70 

3933 324.989,37 4.554.675,54 499,74 

3934 324.982,80 4.554.677,02 499,05 

3935 324.986,24 4.554.677,61 499,49 

3936 324.985,49 4.554.680,03 499,36 

3937 324.984,82 4.554.682,10 499,46 

3938 324.984,40 4.554.685,12 499,91 

3939 324.979,29 4.554.683,00 500,14 

3940 324.977,82 4.554.681,43 499,28 

3941 324.979,11 4.554.680,29 499,04 

3942 324.977,49 4.554.680,59 498,42 

3943 324.977,98 4.554.679,52 498,30 

3944 324.975,85 4.554.679,30 497,82 

3945 324.975,28 4.554.677,10 497,21 

3946 324.974,34 4.554.675,10 496,49 

3947 324.975,86 4.554.674,84 496,48 

3948 324.978,16 4.554.673,34 496,43 

3949 324.981,33 4.554.672,61 496,42 

3950 324.982,61 4.554.674,65 497,33 

3951 324.983,18 4.554.671,91 496,40 

3952 324.977,75 4.554.672,40 495,98 

3953 324.979,80 4.554.667,90 495,41 

3954 324.981,69 4.554.667,87 495,75 

3955 324.972,39 4.554.679,75 498,25 

3956 324.972,00 4.554.677,97 497,24 

3957 324.970,80 4.554.676,74 496,63 

3958 324.981,13 4.554.685,72 500,49 

3960 324.981,58 4.554.692,42 500,83 

3962 324.967,36 4.554.684,50 500,01 

3963 324.962,90 4.554.681,15 499,60 

3964 324.964,48 4.554.677,59 498,62 

3965 324.960,19 4.554.689,22 500,62 

3966 324.957,84 4.554.690,87 501,23 

3967 324.956,05 4.554.689,89 500,73 

3968 324.956,58 4.554.687,00 500,09 

3969 324.954,02 4.554.687,07 500,06 

3970 324.953,98 4.554.688,31 500,28 

3971 324.950,74 4.554.686,23 499,91 

3972 324.952,26 4.554.683,88 499,28 

3973 324.953,26 4.554.680,75 498,78 

3974 324.951,36 4.554.679,89 498,76 

3975 324.954,95 4.554.680,82 498,85 

3976 324.955,81 4.554.680,81 498,98 

3977 324.955,35 4.554.682,66 499,15 

3978 324.950,40 4.554.683,88 499,40 

3979 324.940,88 4.554.685,98 500,31 

3980 324.943,97 4.554.682,73 499,41 

3981 324.945,52 4.554.681,09 499,23 

3982 324.946,23 4.554.679,88 498,89 

3983 324.947,52 4.554.679,24 498,77 

3984 324.948,42 4.554.682,35 499,11 

3985 324.947,06 4.554.678,19 498,05 

3986 324.949,00 4.554.677,68 497,57 

3987 324.950,27 4.554.678,36 497,51 

3988 324.952,70 4.554.678,84 497,58 

3989 324.952,29 4.554.677,61 497,03 
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Punt X Y Z 

3990 324.954,22 4.554.675,20 496,46

3991 324.956,61 4.554.675,41 496,18

3992 324.958,66 4.554.674,90 495,85

3993 324.962,36 4.554.674,22 495,29

3994 324.964,68 4.554.675,04 495,62

3995 324.966,09 4.554.675,80 495,61

3996 324.966,78 4.554.676,62 496,61

3997 324.963,18 4.554.675,55 496,35

3998 324.948,43 4.554.674,70 496,85

3999 324.949,60 4.554.672,97 496,29

4000 324.952,07 4.554.671,29 494,96

4001 324.954,06 4.554.671,29 494,84

4002 324.952,20 4.554.668,72 494,53

4003 324.950,29 4.554.666,02 494,36

4004 324.949,10 4.554.666,09 494,37

4005 324.946,84 4.554.668,71 495,22

4006 324.949,73 4.554.668,45 495,42

4007 324.948,32 4.554.671,04 495,51

4008 324.957,93 4.554.670,16 494,23

4009 324.951,25 4.554.656,67 490,87

4010 324.952,26 4.554.656,30 490,83

4011 324.954,58 4.554.656,61 490,77

4012 324.955,74 4.554.657,28 490,76

4013 324.951,35 4.554.660,64 490,96

4014 324.957,25 4.554.658,27 490,63

4015 324.960,51 4.554.661,58 490,09

4016 324.965,20 4.554.666,20 493,29

4017 324.967,49 4.554.661,86 492,43

4018 324.968,39 4.554.659,79 493,06

4019 324.967,76 4.554.655,52 493,97

4020 324.973,76 4.554.655,12 494,70

4021 324.973,85 4.554.662,51 493,98

4022 325.002,82 4.554.677,64 498,57

4023 325.003,42 4.554.679,65 498,50

4024 325.003,87 4.554.681,30 499,17

4025 325.001,65 4.554.674,37 497,64

4026 325.000,83 4.554.671,61 497,20

4027 324.998,48 4.554.673,29 497,83

4028 324.999,59 4.554.675,54 498,16

4029 325.000,75 4.554.677,96 498,51

4030 325.000,60 4.554.679,60 498,88

4031 324.999,00 4.554.676,65 498,77

4032 324.998,01 4.554.675,85 498,67

4033 324.997,39 4.554.675,33 498,39

4034 324.996,86 4.554.674,85 498,00

4035 324.998,38 4.554.682,33 499,29

4036 324.996,11 4.554.682,47 499,88

4037 324.996,14 4.554.681,90 499,75

4038 324.995,90 4.554.681,54 499,74

4039 324.995,29 4.554.680,95 499,75

4040 324.994,81 4.554.679,99 499,71

4041 324.994,18 4.554.678,63 500,02

4042 324.994,33 4.554.678,73 500,02

4043 324.993,48 4.554.678,34 500,20

4044 324.992,97 4.554.678,78 500,27

4045 324.993,56 4.554.679,97 500,22

4046 324.994,29 4.554.681,44 500,10

4047 324.994,21 4.554.682,07 500,02

4048 324.994,59 4.554.682,53 499,95

4049 324.995,04 4.554.682,49 499,96

4050 324.995,18 4.554.681,66 500,39

4051 324.994,97 4.554.680,96 500,41

Punt X Y Z 

4052 324.994,56 4.554.680,92 500,38

4053 324.993,85 4.554.680,23 500,38

4054 324.993,66 4.554.679,59 500,37

4055 324.993,92 4.554.679,28 500,39

4056 324.994,60 4.554.680,14 500,31

4057 324.991,68 4.554.679,77 499,88

4058 324.992,36 4.554.682,09 500,03

4059 324.993,85 4.554.684,06 499,91

4060 324.991,58 4.554.684,77 499,89

4061 324.995,23 4.554.685,48 499,87

4062 324.994,91 4.554.690,41 499,87

4063 324.992,21 4.554.689,90 499,98

4064 324.999,96 4.554.693,57 499,48

4065 324.994,78 4.554.692,76 499,86

4066 324.998,15 4.554.696,80 499,37

4067 324.997,77 4.554.697,85 499,45

4068 324.996,76 4.554.695,43 499,59

4069 324.989,74 4.554.697,41 501,59

4070 324.986,91 4.554.696,59 501,15

4071 324.989,05 4.554.694,29 500,94

4072 324.975,50 4.554.683,73 500,15

4073 324.974,49 4.554.683,72 500,00

4074 324.974,49 4.554.683,66 500,10

4075 324.974,41 4.554.683,66 500,10

4076 324.973,67 4.554.683,76 500,08

4077 324.971,30 4.554.692,95 500,99

4078 324.971,34 4.554.692,98 500,99

4079 324.979,38 4.554.686,87 500,54

4080 324.979,39 4.554.686,90 500,54

4081 324.979,40 4.554.686,93 500,54

4082 324.969,17 4.554.689,17 500,85

4083 324.969,94 4.554.690,04 500,00

4084 324.969,31 4.554.690,19 500,97

4085 324.969,81 4.554.691,32 500,98

4086 324.970,94 4.554.691,75 500,00

4087 324.970,41 4.554.692,15 500,99

4088 324.978,64 4.554.686,10 500,00

4089 324.978,92 4.554.685,97 500,47

4090 324.975,65 4.554.693,84 500,97

4091 324.974,57 4.554.693,32 500,00

4092 324.970,31 4.554.686,17 500,00

4093 324.974,49 4.554.693,32 500,00

4094 324.969,17 4.554.689,12 500,84

4095 324.969,76 4.554.691,23 500,98

4096 324.970,35 4.554.690,95 500,00

4097 324.969,78 4.554.691,28 500,98

4098 324.976,72 4.554.693,47 500,95

4099 324.975,76 4.554.693,81 500,97

4100 324.975,56 4.554.693,20 500,00

4101 324.975,71 4.554.693,83 500,97

4102 324.977,43 4.554.684,48 500,30

4103 324.978,08 4.554.684,99 500,37

4104 324.978,22 4.554.685,11 500,39

4105 324.978,24 4.554.685,12 500,39

4106 324.979,75 4.554.688,99 500,72

4107 324.979,73 4.554.688,72 500,69

4108 324.979,67 4.554.687,97 500,61

4109 324.979,70 4.554.688,34 500,65

4110 324.979,66 4.554.687,90 500,61

4111 324.979,26 4.554.687,98 500,00

4112 324.979,67 4.554.687,94 500,61

4113 324.979,63 4.554.687,79 500,60
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Punt X Y Z 

4114 324.978,04 4.554.685,29 500,00 

4115 324.977,30 4.554.684,63 500,00 

4116 324.969,72 4.554.689,06 500,00 

4117 324.969,28 4.554.688,06 500,65 

4118 324.979,27 4.554.688,98 500,00 

4119 324.979,75 4.554.689,07 500,73 

4120 324.979,59 4.554.690,08 500,80 

4121 324.979,58 4.554.690,12 500,80 

4122 324.977,69 4.554.692,89 500,92 

4123 324.976,82 4.554.693,43 500,95 

4124 324.977,41 4.554.693,06 500,93 

4125 324.976,48 4.554.684,00 500,22 

4126 324.976,49 4.554.684,00 500,22 

4127 324.976,50 4.554.684,01 500,22 

4128 324.976,43 4.554.684,13 500,00 

4129 324.971,25 4.554.692,92 500,99 

4130 324.971,68 4.554.692,42 500,00 

4131 324.970,94 4.554.692,63 500,99 

4132 324.977,40 4.554.684,46 500,30 

4133 324.977,42 4.554.684,47 500,30 

4134 324.978,50 4.554.692,11 500,87 

4135 324.978,31 4.554.692,30 500,88 

4136 324.977,77 4.554.692,82 500,91 

4137 324.974,46 4.554.694,01 501,04 

4138 324.977,73 4.554.692,86 500,91 

4139 324.970,80 4.554.685,27 500,18 

4140 324.970,83 4.554.685,25 500,18 

4141 324.971,56 4.554.684,61 500,13 

4142 324.978,10 4.554.691,69 500,00 

4143 324.978,53 4.554.692,07 500,87 

4144 324.978,56 4.554.692,03 500,86 

4145 324.974,61 4.554.693,99 501,01 

4146 324.972,45 4.554.684,11 500,09 

4147 324.972,45 4.554.684,11 500,09 

4148 324.979,05 4.554.687,01 500,00 

4149 324.978,96 4.554.686,04 500,47 

4150 324.970,49 4.554.692,23 500,99 

4151 324.970,45 4.554.692,19 500,99 

4152 324.974,66 4.554.693,99 501,01 

4153 324.973,28 4.554.693,94 501,13 

4154 324.972,32 4.554.693,58 501,05 

4155 324.973,34 4.554.693,96 501,14 

4156 324.973,50 4.554.693,22 500,00 

4157 324.979,16 4.554.691,15 500,83 

4158 324.979,13 4.554.691,19 500,83 

4159 324.979,18 4.554.691,11 500,83 

4160 324.978,68 4.554.690,88 500,00 

4161 324.972,48 4.554.684,17 500,00 

4162 324.970,12 4.554.686,08 500,32 

4163 324.970,13 4.554.686,07 500,32 

4164 324.977,36 4.554.692,37 500,00 

4165 324.979,07 4.554.689,96 500,00 

4166 324.979,57 4.554.690,17 500,81 

4167 324.969,28 4.554.688,02 500,65 

4168 324.969,91 4.554.687,08 500,00 

4169 324.978,25 4.554.685,14 500,39 

4170 324.978,75 4.554.685,75 500,45 

4171 324.978,89 4.554.685,92 500,46 

4172 324.978,90 4.554.685,94 500,47 

4173 324.972,46 4.554.684,11 500,09 

4174 324.973,41 4.554.693,97 501,13 

4175 324.974,41 4.554.683,72 500,00 

Punt X Y Z 

4176 324.975,48 4.554.683,83 500,00 

4177 324.969,29 4.554.687,98 500,64 

4178 324.969,60 4.554.687,02 500,48 

4179 324.969,71 4.554.688,06 500,00 

4180 324.979,75 4.554.689,03 500,72 

4181 324.969,17 4.554.689,07 500,83 

4182 324.976,51 4.554.692,88 500,00 

4183 324.976,77 4.554.693,45 500,95 

4184 324.975,51 4.554.683,73 500,15 

4185 324.972,22 4.554.693,52 501,03 

4186 324.972,27 4.554.693,55 501,05 

4187 324.973,42 4.554.683,84 500,00 

4188 324.973,41 4.554.683,80 500,08 

4189 324.969,61 4.554.686,99 500,47 

4190 324.969,62 4.554.686,97 500,47 

4191 324.971,58 4.554.684,61 500,13 

4192 324.971,62 4.554.684,68 500,00 

4193 324.971,57 4.554.684,61 500,13 

4194 324.973,41 4.554.683,79 500,08 

4195 324.969,32 4.554.690,24 500,97 

4196 324.969,34 4.554.690,29 500,97 

4197 324.970,89 4.554.685,35 500,00 

4198 324.970,79 4.554.685,28 500,19 

4199 324.970,79 4.554.685,27 500,18 

4200 324.975,51 4.554.683,73 500,15 

4201 324.970,14 4.554.686,05 500,31 

4202 324.973,41 4.554.683,79 500,08 

4203 324.969,26 4.554.689,86 500,93 

4204 324.969,22 4.554.689,52 500,89 

4205 324.979,71 4.554.689,30 500,74 

4206 324.979,65 4.554.689,72 500,78 

4207 324.971,91 4.554.693,33 501,02 

4208 324.971,91 4.554.693,33 501,02 

4209 324.972,05 4.554.693,41 501,03 

4210 324.972,55 4.554.692,91 500,00 

4211 324.972,11 4.554.693,45 501,03 

4212 324.972,06 4.554.693,42 501,03 

4213 324.975,13 4.554.693,92 500,99 

4214 324.975,22 4.554.693,90 500,98 

4215 324.975,22 4.554.693,90 500,98 

4216 324.975,52 4.554.693,86 500,97 

4217 324.975,23 4.554.693,90 500,98 

4218 324.973,08 4.554.683,90 500,08 

4219 324.973,16 4.554.683,88 500,08 

4220 324.973,15 4.554.683,88 500,08 

5009 324.929,44 4.554.651,90 484,25 

5010 324.929,88 4.554.653,65 485,25 

5011 324.934,29 4.554.652,83 485,25 

5012 324.934,04 4.554.655,67 487,00 

5014 324.938,81 4.554.654,41 487,00 

5017 324.939,06 4.554.656,09 488,00 

5018 324.942,78 4.554.654,48 487,39 

5019 324.947,08 4.554.644,05 485,38 

5020 324.947,02 4.554.643,85 485,31 

5021 324.935,98 4.554.642,24 481,66 

5022 324.936,75 4.554.641,21 481,58 

5023 324.941,72 4.554.649,27 482,02 

5024 324.942,05 4.554.652,69 486,45 

5025 324.941,51 4.554.653,17 486,64 

5026 324.941,70 4.554.652,98 486,56 

5027 324.940,82 4.554.653,58 486,78 

5028 324.940,55 4.554.653,65 486,79 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

ANNEX Núm. 4 CARTOGRAFIA I 
TOPOGRAFIA

 

 
39

 

Punt X Y Z 

5029 324.940,36 4.554.653,68 486,78

5030 324.931,27 4.554.646,06 482,00

5031 324.931,29 4.554.646,05 482,00

5032 324.931,30 4.554.646,04 482,00

5033 324.935,00 4.554.643,50 481,74

5034 324.932,71 4.554.645,33 481,91

5035 324.943,96 4.554.646,23 481,87

5036 324.941,30 4.554.639,65 481,49

5037 324.941,81 4.554.639,26 482,46

5038 324.946,57 4.554.643,13 485,00

5039 324.931,03 4.554.646,18 482,02

5040 324.931,17 4.554.646,11 482,01

5041 324.931,24 4.554.646,08 482,00

5042 324.930,53 4.554.648,62 482,31

5043 324.935,00 4.554.643,51 481,75

5044 324.931,67 4.554.645,86 481,98

5045 324.932,03 4.554.645,67 481,96

5046 324.932,39 4.554.645,49 481,93

5047 324.946,58 4.554.646,34 485,63

5048 324.946,67 4.554.646,12 485,66

5049 324.937,85 4.554.635,00 481,16

5050 324.932,73 4.554.645,32 481,91

5051 324.932,75 4.554.645,32 481,91

5052 324.932,75 4.554.645,31 481,91

5053 324.936,75 4.554.641,21 481,58

5054 324.937,95 4.554.635,81 481,26

5055 324.942,91 4.554.647,95 481,94

5056 324.927,79 4.554.648,01 482,32

5057 324.928,64 4.554.648,30 482,24

5058 324.927,43 4.554.647,46 482,23

5059 324.939,48 4.554.653,59 486,66

5060 324.939,74 4.554.653,66 486,72

5061 324.931,35 4.554.646,02 482,00

5062 324.931,40 4.554.645,99 481,99

5063 324.937,72 4.554.638,65 481,43

5064 324.937,72 4.554.638,64 481,42

5065 324.937,84 4.554.637,35 481,35

5066 324.931,30 4.554.646,04 482,00

5067 324.937,96 4.554.635,87 481,27

5068 324.937,96 4.554.635,91 481,27

5069 324.937,96 4.554.635,91 481,27

5070 324.926,08 4.554.647,68 482,34

5071 324.927,28 4.554.647,91 482,33

5072 324.926,28 4.554.647,70 482,35

5073 324.926,97 4.554.647,85 482,33

5074 324.929,10 4.554.648,45 482,19

5075 324.931,49 4.554.645,95 481,99

5076 324.935,00 4.554.643,50 481,74

5077 324.931,31 4.554.646,04 482,00

5078 324.931,32 4.554.646,03 482,00

5079 324.931,33 4.554.646,03 482,00

5080 324.931,31 4.554.646,04 482,00

5081 324.941,30 4.554.653,34 486,70

5082 324.941,13 4.554.653,44 486,74

5083 324.930,19 4.554.646,60 482,07

5084 324.930,47 4.554.648,58 482,27

5085 324.930,20 4.554.646,60 482,07

5086 324.930,19 4.554.646,61 482,07

5087 324.944,97 4.554.649,57 485,84

5088 324.944,22 4.554.650,44 485,89

5089 324.930,18 4.554.646,61 482,07

5090 324.937,86 4.554.637,12 481,34

Punt X Y Z 

5091 324.939,96 4.554.637,88 481,38

5092 324.940,01 4.554.653,69 486,76

5093 324.937,90 4.554.635,15 481,20

5094 324.946,47 4.554.643,02 484,94

5095 324.930,46 4.554.646,47 482,05

5096 324.930,75 4.554.646,32 482,04

5097 324.929,03 4.554.646,96 482,14

5098 324.932,58 4.554.645,40 481,92

5099 324.932,67 4.554.645,36 481,92

5100 324.947,15 4.554.644,48 485,52

5101 324.927,54 4.554.647,96 482,33

5102 324.930,32 4.554.646,54 482,06

5103 324.947,13 4.554.644,93 485,63

5104 324.946,95 4.554.645,40 485,64

5105 324.946,60 4.554.643,16 485,01

5106 324.930,22 4.554.646,59 482,07

5107 324.930,25 4.554.646,57 482,07

5108 324.945,24 4.554.649,00 485,74

5109 324.947,15 4.554.644,70 485,58

5110 324.947,15 4.554.644,52 485,53

5111 324.946,15 4.554.647,32 485,53

5112 324.932,91 4.554.650,10 483,69

5113 324.937,73 4.554.638,65 481,43

5114 324.937,19 4.554.640,07 481,51

5115 324.941,07 4.554.653,48 486,75

5116 324.943,47 4.554.651,31 486,04

5117 324.943,54 4.554.651,22 486,02

5118 324.942,67 4.554.652,09 486,27

5119 324.942,36 4.554.652,39 486,36

5120 324.940,28 4.554.653,69 486,78

5121 324.944,69 4.554.644,14 481,79

5122 324.946,93 4.554.643,66 485,24

5123 324.946,84 4.554.643,48 485,16

5124 324.946,72 4.554.643,31 485,09

5125 324.927,53 4.554.647,99 482,38

5126 324.931,31 4.554.646,04 482,00

5127 324.947,13 4.554.644,26 485,45

5128 324.944,18 4.554.650,47 485,89

5129 324.943,80 4.554.650,85 485,92

5130 324.943,66 4.554.651,05 485,97

5131 324.945,57 4.554.648,46 485,66

5132 324.945,53 4.554.648,52 485,67

5133 324.932,76 4.554.645,31 481,91

5134 324.933,11 4.554.649,14 482,22

5135 324.932,75 4.554.645,31 481,91

5136 324.927,47 4.554.647,97 482,37

5137 324.945,70 4.554.648,21 485,63

5138 324.946,00 4.554.647,62 485,56

5139 324.942,73 4.554.640,00 482,95

5140 324.942,48 4.554.639,80 482,82

5141 324.945,95 4.554.642,60 484,67

5142 324.944,52 4.554.641,45 483,91

5143 324.944,32 4.554.641,29 483,80

5144 324.943,93 4.554.640,97 483,59

5145 324.932,62 4.554.649,92 483,52

5146 324.931,69 4.554.649,34 482,98

5147 324.938,00 4.554.635,21 481,18

5148 324.937,99 4.554.635,20 481,17

5149 324.938,34 4.554.635,66 481,21

5150 324.938,44 4.554.635,80 481,22

5151 324.938,14 4.554.635,39 481,19

5152 324.939,88 4.554.637,76 481,37
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Punt X Y Z 

5153 324.939,78 4.554.637,63 481,36 

5154 324.939,52 4.554.637,28 481,33 

5155 324.939,32 4.554.637,01 481,31 

5156 324.939,45 4.554.637,18 481,32 

5157 324.939,46 4.554.637,19 481,32 

5158 324.941,03 4.554.638,68 482,00 

5159 324.940,65 4.554.638,39 481,78 

5160 324.932,75 4.554.645,31 481,91 

5161 324.932,76 4.554.645,31 481,91 

5162 324.937,96 4.554.635,90 481,27 

5163 324.930,45 4.554.648,58 482,27 

5164 324.929,97 4.554.648,53 482,24 

5165 324.929,96 4.554.648,53 482,24 

5166 324.929,13 4.554.648,30 482,30 

5167 324.929,72 4.554.648,51 482,23 

5168 324.929,31 4.554.648,47 482,20 

5169 324.937,26 4.554.639,86 481,50 

5170 324.930,18 4.554.646,61 482,07 

5171 324.945,27 4.554.648,96 485,74 

5172 324.933,53 4.554.650,43 483,97 

5173 324.938,64 4.554.653,15 486,29 

5174 324.938,78 4.554.653,22 486,35 

5175 324.938,35 4.554.652,99 486,15 

5176 324.939,94 4.554.650,58 482,09 

5177 324.936,14 4.554.651,82 485,15 

5178 324.935,21 4.554.651,32 484,73 

5179 324.935,53 4.554.651,49 484,88 

5180 324.943,60 4.554.651,14 486,00 

BR-
35 

325.031,20 4.554.933,97 586,50 

BR-
36 

325.054,91 4.554.953,87 586,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLANOLS AIXECAMENT TOPOGRÀFIC – ESTAT ACTUAL 

A continuació s’adjunten els plànols facilitats pel SAM de la Diputació de Tarragona de data juny de 
2015, corresponents a l’aixecament de detall realitzat a l’àmbit d’actuació del present projecte i a l’estat 
actual del dipòsit del Castell-Monestir d’Escornalbou. 

 

Plànol Núm. 1. Aixecament topogràfic: ESTAT ACTUAL PLANTA GENERAL 
Plànol Núm. 2. Aixecament topogràfic: ESTAT ACTUAL FULLS DE 1 A 16 
Plànol Núm. 3. PLANTA DIPÒSIT ESTAT ACTUAL I SECCIONS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’adjunta el document realitzat per l’empresa GAMESYSTEM, Seguridad en altura per 
a la Diputació de Tarragona en juny de 2015 “Prospección del depósito de agua situado en el Castell 
Monestir d’Escornalbou”. 

2. INFORME DE LA PROSPECCIÓ DEL DIPÒSIT DEL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
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1. OBJETO. 
 
La finalidad del informe es aportar documentación gráfica e indicaciones complementarias del 
depósito de agua situado en el Castell Monestir d´Escornalbou. 
 
2. TRABAJO DE CAMPO. 
 
La información está recogida de una visita realizada al depósito una vez vaciado el mismo. 
 
3. DESCRIPCIÓN. 
 
El depósito está se puede considerar compuesto por cuatro cámaras, numeradas de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 

Cámara 3 

Cámara 4 

Cámara 1 

Cámara 2 

 
 
 
El estado de conservación se puede considerar bueno y limpio con suelo enlosado y paredes 
enfoscadas. En las fotos se puede distinguir claramente el máximo nivel alcanzado por el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detalle de suelo y 
pared 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 Separación entre las cámaras. 
 
Las separaciones entre las cámaras 1 y 2 y la 3 y 4 están hechas a través de arcadas como se 
muestra en las fotos 
 
 
 
 

Cámara 3 

Separación entre Cámara 3 y 
Cámara 4 

Cámara 4 

 
 



 

Referencia del tamaño de los arcos 

Cámara 4 

Cámara 3 

 
 
 
 
 
 
 

Separación entre 
Cámara 1 y Cámara 2 

Cámara 1 

Cámara 2 

 



Cámara 1 

Cámara 3 

Separación entre 
Cámara 1 y Cámara 3 

 
 
 
 3.2 Accesos. 
 
El depósito tiene dos entradas practicables una en la cámara 1 y otra en la cámara 2. 
 
La entrada por la Cámara 1 consiste en una abertura en el techo de la misma. En la vertical de 
la entrada se encuentra un pequeño rebosadero de 10 cm de profundidad. La entrada se debe 
realizar con medios adecuados. En el caso de las fotografías se utilizó trípode, dispositivo 
deslizante sobre cuerda y retráctil con recuperador. 
 
 

Detalle de la entrada 
por la Cámara 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrada de la cámara 1 vista 
desde dentro del depósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebosadero en la vertical de la 
entrada de la Cámara 1 

 
 
 
 
 
La entrada por la Cámara 2 se realiza por una abertura lateral que exige el uso de escalera 
tanto para acceder a la abertura desde el exterior como para bajar desde la abertura hasta el 
suelo del depósito. A causa de la dificultad para colocar las dos escaleras, no es recomendable 
utilizar esta entrada. 
 
En la vertical de la entrada en el interior del depósito existen dos rebosaderos que dificultan la 
entrada. 
 
 



Entrada 

 
 
 
 
 
 3.3. Vistas de cada cámara. 
 
A continuación se incluyen diferentes vistas de cada cámara que complementan a las 
fotografías anteriores. 
 
-Cámara 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebosaderos 

Entrada lateral de la cámara 2 
y detalle de rebosaderos 

Cámara 1 vista desde la cámara 3 



 
 
- Cámara 2. 
 
 

Vista de la cámara 2 desde 
la pared de entrada lateral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cámara  3. 
 
 

Vista de la Cámara 3 desde la 
Cámara 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cámara 4 

 
 
 
-Cámara 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la Cámara 3 desde la que 
se ven las cámaras 4 y 1 

Cámara 1 

Cámara 3 

Vista de la Cámara 4 desde la pared situada al 
Este. Obsérvese a la izquierda el final del arco 

que la comunica con la Cámara 3 



Vista de la Cámara 4 
desde la pared Oeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. PLANOS. 
 
Nota: Se adjunta un archivo en Autocad de los mismos. 
 
-Planta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
-Secciones. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és la definició geomètrica del traçat de les canonades. Es recull la definició en 
planta i alçat de cada eix: 

 Eix principal: Canonada d’abastament des de l’estació de bombament fins al Castell-Monestir 
d’Escornalbou. 

 Eix hidrant: Canonada des del punt d’aigua per incendis forestals (PAIF) fins a l’hidrant i el punt 
de desguàs. 

2. CRITERIS DE TRAÇAT 

Per a la determinació dels traçats de les canonades s’han considerat els següents aspectes generals: 

 Orografia del terreny 

 Creuament amb infraestructures 

 Presència d’obstacles naturals o artificials 

 Jaciments arqueològics 

 Minimitzar l’impacte, intentant encabir la nova xarxa d’abastament sota la cuneta existent, 
reposant aquesta, i procurant afectar el mínim possible a la vegetació existent. 

Criteris de traçat en alçat: 

 El traçat en alçat s’ha realitzat amb alineacions rectes o corbes amb els radis mínims 
corresponents segons el material i el diàmetre. 

 S’ha considerat un pendent mínim ascendent del 0,5% i descendent del 1% 

Criteris de traçat en planta: 

 El traçat en planta s’ha realitzat amb alineacions rectes o corbes amb els radis mínims 
corresponents segons el material i el diàmetre. Minimitzant la longitud i el nombre de colzes. 

 S’ha procurat traçar en paral·lel als camins existents o al marge de parcel·les, aprofitant l’espai 
de cuneta existent. 

3. TRAÇAT DE CANONADES 
Traçat Canonada Principal 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 0,00 324.101,12 4.555.364,32 104,95 0,00 1,10 

Cur 1,10 324.102,21 4.555.364,24 104,95 56,00 16,47 

Rec 17,57 324.118,21 4.555.360,58 123,68 0,00 6,84 

Cur 24,40 324.124,58 4.555.358,09 123,68 19,00 3,50 

Rec 27,90 324.127,70 4.555.356,53 135,39 0,00 0,08 

Cur 27,98 324.127,77 4.555.356,49 135,39 200,00 9,05 

Rec 37,03 324.135,35 4.555.351,54 138,28 0,00 0,00 

Cur 37,04 324.135,35 4.555.351,54 138,28 82,00 4,79 

Rec 41,83 324.139,22 4.555.348,71 142,00 0,00 15,89 

Cur 57,72 324.151,78 4.555.338,97 142,00 -
200,00 0,00 

Rec 57,72 324.151,78 4.555.338,97 142,00 0,00 0,85 

Cur 58,57 324.152,45 4.555.338,45 142,00 -6,00 2,98 

Rec 61,55 324.155,15 4.555.337,27 110,37 0,00 0,08 

Cur 61,64 324.155,24 4.555.337,26 110,37 16,00 3,61 

Rec 65,24 324.158,70 4.555.336,28 124,73 0,00 1,09 

Cur 66,33 324.159,71 4.555.335,87 124,73 -43,00 5,58 

Rec 71,91 324.164,99 4.555.334,09 116,47 0,00 2,05 

Cur 73,96 324.166,97 4.555.333,57 116,47 -15,00 1,56 

Rec 75,52 324.168,50 4.555.333,25 109,84 0,00 0,05 

Cur 75,57 324.168,55 4.555.333,24 109,84 -
200,00 13,68 

Rec 89,25 324.182,12 4.555.331,60 105,49 0,00 0,28 

Cur 89,53 324.182,40 4.555.331,57 105,49 -
200,00 3,04 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 92,57 324.185,43 4.555.331,34 104,52 0,00 0,01 

Cur 92,57 324.185,44 4.555.331,34 104,52 189,00 13,47 

Rec 106,04 324.198,83 4.555.329,90 109,06 0,00 0,50 

Cur 106,54 324.199,32 4.555.329,83 109,06 200,00 2,45 

Rec 108,99 324.201,74 4.555.329,47 109,84 0,00 3,75 

Cur 112,73 324.205,45 4.555.328,89 109,84 200,00 12,74 

Rec 125,47 324.217,96 4.555.326,53 113,89 0,00 0,02 

Cur 125,49 324.217,98 4.555.326,53 113,89 33,00 1,03 

Rec 126,52 324.218,98 4.555.326,29 115,88 0,00 3,73 

Cur 130,25 324.222,59 4.555.325,37 115,88 200,00 9,28 

Rec 139,53 324.231,53 4.555.322,87 118,83 0,00 1,69 

Cur 141,22 324.233,14 4.555.322,38 118,83 200,00 4,54 

Rec 145,76 324.237,47 4.555.321,01 120,28 0,00 4,72 

Cur 150,48 324.241,96 4.555.319,53 120,28 200,00 3,09 

Rec 153,57 324.244,88 4.555.318,54 121,26 0,00 2,39 

Cur 155,96 324.247,14 4.555.317,76 121,26 105,00 6,27 

Rec 162,22 324.252,99 4.555.315,53 125,06 0,00 1,86 

Cur 164,08 324.254,71 4.555.314,82 125,06 -89,00 2,66 

Rec 166,73 324.257,18 4.555.313,83 123,16 0,00 0,57 

Cur 167,30 324.257,70 4.555.313,63 123,16 14,00 1,57 

Rec 168,87 324.259,13 4.555.312,99 130,29 0,00 0,08 

Cur 168,94 324.259,20 4.555.312,96 130,29 5,00 1,54 

Rec 170,49 324.260,41 4.555.312,01 154,86 0,00 0,43 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Cur 170,92 324.260,69 4.555.311,68 154,86 -5,00 2,89 

Rec 173,81 324.263,09 4.555.310,14 118,00 0,00 0,17 

Cur 173,98 324.263,25 4.555.310,09 118,00 7,00 3,04 

Rec 177,02 324.265,90 4.555.308,64 145,63 0,00 1,58 

Cur 178,60 324.267,09 4.555.307,61 145,63 18,00 2,61 

Rec 181,21 324.268,93 4.555.305,75 154,87 0,00 0,00 

Cur 181,22 324.268,93 4.555.305,75 154,87 44,00 2,81 

Rec 184,03 324.270,69 4.555.303,56 158,94 0,00 0,00 

Cur 184,03 324.270,69 4.555.303,56 158,94 70,00 4,68 

Rec 188,71 324.273,38 4.555.299,73 163,19 0,00 1,75 

Cur 190,46 324.274,33 4.555.298,26 163,19 21,00 3,43 

Rec 193,89 324.275,96 4.555.295,25 173,58 0,00 0,11 

Cur 193,99 324.276,01 4.555.295,16 173,58 9,00 3,35 

Rec 197,34 324.276,76 4.555.291,92 197,24 0,00 0,49 

Cur 197,82 324.276,78 4.555.291,43 197,24 200,00 9,51 

Rec 207,33 324.276,97 4.555.281,92 200,27 0,00 22,16 

Cur 229,49 324.276,87 4.555.259,77 200,27 15,00 3,26 

Rec 232,75 324.276,51 4.555.256,53 214,12 0,00 0,12 

Cur 232,88 324.276,48 4.555.256,41 214,12 -11,00 3,32 

Rec 236,20 324.276,25 4.555.253,11 194,91 0,00 2,80 

Cur 239,00 324.276,47 4.555.250,32 194,91 -11,00 3,36 

Rec 242,36 324.277,24 4.555.247,06 175,44 0,00 0,12 

Cur 242,48 324.277,29 4.555.246,95 175,44 9,00 3,34 

Rec 245,81 324.277,95 4.555.243,70 199,06 0,00 18,13 

Cur 263,94 324.278,21 4.555.225,58 199,06 -
200,00 4,22 

Rec 268,16 324.278,32 4.555.221,36 197,72 0,00 3,66 

Cur 271,82 324.278,45 4.555.217,71 197,72 -39,00 4,50 

Rec 276,31 324.278,87 4.555.213,23 190,38 0,00 0,02 

Cur 276,33 324.278,87 4.555.213,22 190,38 51,00 4,66 

Rec 280,99 324.279,36 4.555.208,58 196,20 0,00 1,42 

Cur 282,41 324.279,45 4.555.207,16 196,20 -5,00 3,08 

Rec 285,49 324.280,54 4.555.204,34 156,98 0,00 0,17 

Cur 285,65 324.280,64 4.555.204,21 156,98 9,00 3,19 

Rec 288,84 324.282,16 4.555.201,42 179,52 0,00 7,42 

Cur 296,27 324.284,50 4.555.194,38 179,52 200,00 1,81 

Rec 298,08 324.285,07 4.555.192,66 180,10 0,00 6,80 

Cur 304,87 324.287,16 4.555.186,19 180,10 37,00 6,18 

Rec 311,05 324.288,56 4.555.180,18 190,74 0,00 0,88 

Cur 311,94 324.288,69 4.555.179,31 190,74 31,00 4,64 

Rec 316,57 324.289,02 4.555.174,69 200,26 0,00 0,03 

Cur 316,60 324.289,02 4.555.174,66 200,26 87,00 4,72 

Rec 321,32 324.288,87 4.555.169,94 203,71 0,00 1,90 

Cur 323,22 324.288,76 4.555.168,05 203,71 -
200,00 5,55 

Rec 328,76 324.288,51 4.555.162,51 201,95 0,00 0,06 

Cur 328,82 324.288,51 4.555.162,45 201,95 19,00 2,77 

Rec 331,59 324.288,22 4.555.159,70 211,23 0,00 0,85 

Cur 332,44 324.288,08 4.555.158,86 211,23 200,00 5,70 

Rec 338,13 324.287,00 4.555.153,27 213,04 0,00 0,03 

Cur 338,16 324.286,99 4.555.153,24 213,04 46,00 4,13 

Rec 342,29 324.285,97 4.555.149,24 218,76 0,00 0,20 

Cur 342,49 324.285,91 4.555.149,05 218,76 200,00 5,47 

Rec 347,96 324.284,25 4.555.143,84 220,50 0,00 0,01 

Cur 347,97 324.284,25 4.555.143,83 220,50 85,00 3,49 

Rec 351,47 324.283,08 4.555.140,54 223,12 0,00 0,74 

Cur 352,20 324.282,81 4.555.139,85 223,12 200,00 4,19 

Rec 356,40 324.281,28 4.555.135,94 224,45 0,00 2,00 

Cur 358,40 324.280,53 4.555.134,09 224,45 8,00 1,14 

Rec 359,54 324.280,03 4.555.133,06 233,56 0,00 0,01 

Cur 359,55 324.280,03 4.555.133,06 233,56 -
200,00 6,36 

Rec 365,90 324.276,92 4.555.127,52 231,54 0,00 0,02 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Cur 365,93 324.276,91 4.555.127,49 231,54 -41,00 4,73 

Rec 370,66 324.274,90 4.555.123,21 224,18 0,00 0,82 

Cur 371,48 324.274,60 4.555.122,45 224,18 -55,00 4,87 

Rec 376,35 324.273,00 4.555.117,86 218,55 0,00 0,46 

Cur 376,80 324.272,86 4.555.117,42 218,55 -41,00 4,04 

Rec 380,84 324.271,90 4.555.113,50 212,29 0,00 0,07 

Cur 380,91 324.271,88 4.555.113,43 212,29 27,00 3,91 

Rec 384,82 324.270,86 4.555.109,66 221,50 0,00 0,15 

Cur 384,97 324.270,81 4.555.109,52 221,50 -5,00 3,45 

Rec 388,41 324.271,12 4.555.106,20 166,63 0,00 0,55 

Cur 388,96 324.271,40 4.555.105,72 166,63 12,00 2,65 

Rec 391,62 324.272,46 4.555.103,30 180,71 0,00 0,06 

Cur 391,67 324.272,48 4.555.103,24 180,71 -17,00 2,84 

Rec 394,51 324.273,54 4.555.100,62 170,09 0,00 9,91 

Cur 404,42 324.278,03 4.555.091,78 170,09 -
200,00 1,50 

Rec 405,92 324.278,71 4.555.090,45 169,61 0,00 6,79 

Cur 412,71 324.281,84 4.555.084,42 169,61 200,00 5,36 

Rec 418,07 324.284,23 4.555.079,62 171,32 0,00 0,01 

Cur 418,08 324.284,24 4.555.079,62 171,32 193,00 6,63 

Rec 424,71 324.287,02 4.555.073,60 173,50 0,00 5,90 

Cur 430,61 324.289,41 4.555.068,20 173,50 -
200,00 0,82 

Rec 431,42 324.289,74 4.555.067,46 173,25 0,00 6,41 

Cur 437,83 324.292,35 4.555.061,60 173,25 200,00 2,99 

Rec 440,82 324.293,55 4.555.058,87 174,20 0,00 2,98 

Cur 443,80 324.294,72 4.555.056,13 174,20 40,00 4,82 

Rec 448,62 324.296,36 4.555.051,60 181,87 0,00 0,01 

Cur 448,63 324.296,36 4.555.051,59 181,87 74,00 5,02 

Rec 453,65 324.297,60 4.555.046,73 186,19 0,00 0,71 

Cur 454,36 324.297,76 4.555.046,03 186,19 200,00 7,66 

Rec 462,02 324.299,26 4.555.038,52 188,63 0,00 0,01 

Cur 462,03 324.299,26 4.555.038,51 188,63 131,00 2,37 

Rec 464,39 324.299,66 4.555.036,18 189,78 0,00 3,62 

Cur 468,02 324.300,24 4.555.032,60 189,78 -51,00 3,40 

Rec 471,42 324.300,90 4.555.029,27 185,54 0,00 0,51 

Cur 471,93 324.301,01 4.555.028,77 185,54 -5,00 2,35 

Rec 474,27 324.302,16 4.555.026,76 148,20 0,00 0,46 

Cur 474,74 324.302,50 4.555.026,45 148,20 13,00 2,41 

Rec 477,14 324.304,08 4.555.024,64 160,00 0,00 0,16 

Cur 477,30 324.304,18 4.555.024,52 160,00 -6,00 2,38 

Rec 479,68 324.305,91 4.555.022,91 134,74 0,00 2,06 

Cur 481,74 324.307,67 4.555.021,85 134,74 15,00 1,30 

Rec 483,03 324.308,75 4.555.021,13 140,25 0,00 0,03 

Cur 483,06 324.308,77 4.555.021,11 140,25 -
200,00 3,79 

Rec 486,85 324.311,85 4.555.018,90 139,04 0,00 0,00 

Cur 486,85 324.311,85 4.555.018,90 139,04 62,00 3,53 

Rec 490,39 324.314,68 4.555.016,78 142,67 0,00 7,04 

Cur 497,43 324.320,20 4.555.012,41 142,67 200,00 7,57 

Rec 504,99 324.326,04 4.555.007,60 145,08 0,00 4,55 

Cur 509,54 324.329,50 4.555.004,64 145,08 200,00 14,08 

Cur 523,62 324.339,86 4.554.995,11 149,56 8,00 0,76 

Rec 524,38 324.340,37 4.554.994,56 155,57 0,00 4,11 

Cur 528,49 324.343,01 4.554.991,41 155,57 39,00 4,28 

Rec 532,76 324.345,58 4.554.987,99 162,56 0,00 1,30 

Cur 534,06 324.346,30 4.554.986,91 162,56 8,00 1,75 

Rec 535,82 324.347,10 4.554.985,36 176,50 0,00 0,06 

Cur 535,88 324.347,13 4.554.985,30 176,50 9,00 2,02 

Rec 537,90 324.347,64 4.554.983,35 190,79 0,00 0,41 

Cur 538,31 324.347,70 4.554.982,94 190,79 5,00 1,84 

Rec 540,15 324.347,40 4.554.981,16 229,82 0,00 0,15 

Cur 540,30 324.347,34 4.554.981,02 229,82 8,00 2,73 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 543,02 324.345,72 4.554.978,84 251,51 0,00 0,05 

Cur 543,07 324.345,68 4.554.978,81 251,51 30,00 3,23 

Rec 546,30 324.343,23 4.554.976,71 258,36 0,00 1,51 

Cur 547,81 324.342,03 4.554.975,79 258,36 18,00 3,35 

Rec 551,16 324.339,20 4.554.974,01 270,21 0,00 0,05 

Cur 551,21 324.339,16 4.554.973,99 270,21 18,00 3,33 

Rec 554,54 324.336,06 4.554.972,77 281,99 0,00 0,41 

Cur 554,95 324.335,67 4.554.972,66 281,99 18,00 3,21 

Rec 558,16 324.332,52 4.554.972,04 293,35 0,00 0,12 

Cur 558,28 324.332,40 4.554.972,03 293,35 14,00 3,07 

Rec 561,35 324.329,34 4.554.972,04 307,30 0,00 0,21 

Cur 561,56 324.329,13 4.554.972,07 307,30 24,00 2,86 

Rec 564,42 324.326,32 4.554.972,56 314,89 0,00 0,02 

Cur 564,44 324.326,30 4.554.972,57 314,89 49,00 3,06 

Rec 567,50 324.323,35 4.554.973,37 318,86 0,00 1,74 

Cur 569,23 324.321,69 4.554.973,87 318,86 -16,00 2,46 

Rec 571,70 324.319,29 4.554.974,41 309,05 0,00 0,08 

Cur 571,78 324.319,21 4.554.974,42 309,05 -5,00 2,40 

Rec 574,18 324.316,84 4.554.974,19 278,53 0,00 0,04 

Cur 574,21 324.316,81 4.554.974,18 278,53 30,00 3,91 

Rec 578,12 324.313,05 4.554.973,13 286,82 0,00 0,40 

Cur 578,52 324.312,66 4.554.973,05 286,82 46,00 3,98 

Rec 582,49 324.308,74 4.554.972,40 292,33 0,00 0,20 

Cur 582,69 324.308,54 4.554.972,37 292,33 -9,00 3,55 

Rec 586,24 324.305,19 4.554.971,27 267,24 0,00 0,03 

Cur 586,27 324.305,16 4.554.971,26 267,24 -71,00 4,79 

Rec 591,06 324.301,08 4.554.968,76 262,94 0,00 0,03 

Cur 591,09 324.301,06 4.554.968,75 262,94 -89,00 7,38 

Rec 598,46 324.295,07 4.554.964,44 257,67 0,00 0,75 

Cur 599,20 324.294,48 4.554.963,98 257,67 -
200,00 6,15 

Rec 605,36 324.289,70 4.554.960,11 255,71 0,00 5,80 

Cur 611,15 324.285,25 4.554.956,40 255,71 -
200,00 0,18 

Rec 611,33 324.285,12 4.554.956,28 255,65 0,00 1,64 

Cur 612,97 324.283,86 4.554.955,23 255,65 -
200,00 16,24 

Cur 629,20 324.271,84 4.554.944,32 250,49 -
167,00 0,46 

Rec 629,66 324.271,52 4.554.944,00 250,31 0,00 1,44 

Cur 631,10 324.270,50 4.554.942,99 250,31 -49,00 8,55 

Rec 639,64 324.264,98 4.554.936,48 239,21 0,00 0,01 

Cur 639,65 324.264,97 4.554.936,47 239,21 -
200,00 5,64 

Rec 645,29 324.261,78 4.554.931,82 237,41 0,00 33,58 

Cur 678,87 324.243,16 4.554.903,88 237,41 -
200,00 4,34 

Rec 683,22 324.240,80 4.554.900,24 236,03 0,00 17,46 

Cur 700,67 324.231,43 4.554.885,50 236,03 -
200,00 1,54 

Rec 702,22 324.230,61 4.554.884,19 235,54 0,00 10,53 

Cur 712,75 324.225,03 4.554.875,26 235,54 200,00 8,47 

Rec 721,22 324.220,39 4.554.868,17 238,24 0,00 2,58 

Cur 723,80 324.218,94 4.554.866,04 238,24 -91,00 5,59 

Rec 729,38 324.215,92 4.554.861,34 234,33 0,00 0,01 

Cur 729,39 324.215,92 4.554.861,34 234,33 -
200,00 13,06 

Rec 742,45 324.209,58 4.554.849,92 230,17 0,00 0,01 

Cur 742,46 324.209,58 4.554.849,91 230,17 -72,00 5,15 

Rec 747,62 324.207,39 4.554.845,24 225,62 0,00 2,09 

Cur 749,70 324.206,58 4.554.843,32 225,62 -68,00 8,62 

Rec 758,32 324.203,71 4.554.835,20 217,55 0,00 1,99 

Cur 760,31 324.203,17 4.554.833,29 217,55 -34,00 4,85 

Rec 765,15 324.202,19 4.554.828,55 208,48 0,00 0,90 

Cur 766,06 324.202,07 4.554.827,65 208,48 -14,00 3,20 

Rec 769,26 324.202,01 4.554.824,46 193,92 0,00 0,02 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Cur 769,27 324.202,01 4.554.824,44 193,92 -21,00 3,56 

Cur 772,83 324.202,65 4.554.820,95 183,13 -38,00 5,38 

Rec 778,21 324.204,42 4.554.815,87 174,12 0,00 22,50 

Cur 800,71 324.213,31 4.554.795,21 174,12 200,00 5,91 

Rec 806,61 324.215,57 4.554.789,75 176,01 0,00 0,36 

Cur 806,98 324.215,70 4.554.789,41 176,01 -78,00 4,42 

Rec 811,40 324.217,44 4.554.785,35 172,40 0,00 0,77 

Cur 812,17 324.217,77 4.554.784,65 172,40 -15,00 2,94 

Rec 815,10 324.219,25 4.554.782,13 159,93 0,00 0,03 

Cur 815,13 324.219,27 4.554.782,11 159,93 16,00 3,24 

Rec 818,36 324.220,89 4.554.779,32 172,80 0,00 3,99 

Cur 822,36 324.222,55 4.554.775,68 172,80 10,00 1,51 

Rec 823,87 324.223,07 4.554.774,27 182,41 0,00 0,02 

Cur 823,88 324.223,07 4.554.774,25 182,41 -
200,00 11,85 

Rec 835,74 324.226,64 4.554.762,95 178,63 0,00 0,02 

Cur 835,75 324.226,65 4.554.762,93 178,63 30,00 2,04 

Rec 837,80 324.227,25 4.554.760,98 182,96 0,00 8,04 

Cur 845,83 324.229,38 4.554.753,23 182,96 78,00 13,56 

Rec 859,40 324.231,81 4.554.739,91 194,03 0,00 0,00 

Cur 859,40 324.231,81 4.554.739,91 194,03 200,00 15,77 

Rec 875,17 324.232,67 4.554.724,16 199,05 0,00 3,86 

Cur 879,04 324.232,73 4.554.720,29 199,05 200,00 9,32 

Rec 888,36 324.232,65 4.554.710,98 202,02 0,00 7,40 

Cur 895,76 324.232,41 4.554.703,58 202,02 -13,00 2,92 

Rec 898,68 324.232,65 4.554.700,67 187,71 0,00 0,07 

Cur 898,75 324.232,66 4.554.700,61 187,71 11,00 2,80 

Rec 901,55 324.232,85 4.554.697,82 203,92 0,00 1,31 

Cur 902,86 324.232,77 4.554.696,51 203,92 11,00 3,55 

Rec 906,41 324.231,98 4.554.693,06 224,48 0,00 0,08 

Cur 906,49 324.231,95 4.554.692,99 224,48 -18,00 3,49 

Rec 909,98 324.230,97 4.554.689,65 212,14 0,00 1,20 

Cur 911,17 324.230,74 4.554.688,47 212,14 -
200,00 5,09 

Rec 916,27 324.229,84 4.554.683,46 210,52 0,00 2,68 

Cur 918,94 324.229,40 4.554.680,82 210,52 200,00 7,84 

Rec 926,78 324.227,96 4.554.673,11 213,01 0,00 0,54 

Cur 927,33 324.227,85 4.554.672,58 213,01 176,00 16,27 

Rec 943,59 324.223,81 4.554.656,83 218,90 0,00 3,96 

Cur 947,55 324.222,66 4.554.653,05 218,90 97,00 8,48 

Rec 956,02 324.219,83 4.554.645,06 224,46 0,00 3,74 

Cur 959,77 324.218,42 4.554.641,59 224,46 10,00 1,06 

Rec 960,82 324.217,98 4.554.640,63 231,19 0,00 0,05 

Cur 960,87 324.217,96 4.554.640,59 231,19 200,00 13,73 

Rec 974,60 324.211,08 4.554.628,71 235,56 0,00 0,01 

Cur 974,62 324.211,08 4.554.628,70 235,56 68,00 3,59 

Rec 978,20 324.209,09 4.554.625,71 238,92 0,00 10,49 

Cur 988,69 324.203,07 4.554.617,12 238,92 -
200,00 5,45 

Rec 994,14 324.200,01 4.554.612,62 237,19 0,00 9,90 

Cur 1.004,03 324.194,55 4.554.604,36 237,19 -
200,00 13,61 

Rec 1.017,65 324.187,44 4.554.592,76 232,86 0,00 4,19 

Cur 1.021,84 324.185,37 4.554.589,12 232,86 -
200,00 13,13 

Rec 1.034,96 324.179,27 4.554.577,49 228,68 0,00 1,18 

Cur 1.036,14 324.178,76 4.554.576,43 228,68 -
118,00 15,13 

Rec 1.051,27 324.173,06 4.554.562,43 220,52 0,00 0,06 

Cur 1.051,33 324.173,04 4.554.562,37 220,52 -
200,00 12,48 

Rec 1.063,80 324.169,46 4.554.550,42 216,54 0,00 0,03 

Cur 1.063,83 324.169,45 4.554.550,40 216,54 -36,00 2,76 

Rec 1.066,59 324.168,85 4.554.547,71 211,66 0,00 3,79 

Cur 1.070,38 324.168,16 4.554.543,98 211,66 -17,00 1,02 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 1.071,41 324.168,00 4.554.542,96 207,83 0,00 0,01 

Cur 1.071,42 324.168,00 4.554.542,95 207,83 -
200,00 13,30 

Rec 1.084,72 324.166,81 4.554.529,71 203,60 0,00 1,08 

Cur 1.085,80 324.166,75 4.554.528,64 203,60 -47,00 6,29 

Rec 1.092,08 324.166,81 4.554.522,35 195,08 0,00 0,02 

Cur 1.092,10 324.166,81 4.554.522,34 195,08 -65,00 6,28 

Rec 1.098,38 324.167,60 4.554.516,11 188,93 0,00 0,02 

Cur 1.098,40 324.167,60 4.554.516,09 188,93 -76,00 8,30 

Rec 1.106,69 324.169,48 4.554.508,01 181,98 0,00 7,32 

Cur 1.114,02 324.171,53 4.554.500,98 181,98 200,00 0,38 

Rec 1.114,40 324.171,63 4.554.500,61 182,11 0,00 3,01 

Cur 1.117,41 324.172,47 4.554.497,73 182,11 60,00 10,03 

Rec 1.127,43 324.174,43 4.554.487,91 192,74 0,00 0,02 

Cur 1.127,45 324.174,43 4.554.487,89 192,74 200,00 24,96 

Rec 1.152,41 324.175,72 4.554.462,98 200,69 0,00 3,99 

Cur 1.156,39 324.175,68 4.554.458,99 200,69 -
200,00 4,10 

Rec 1.160,49 324.175,68 4.554.454,89 199,38 0,00 19,41 

Cur 1.179,90 324.175,86 4.554.435,49 199,38 200,00 10,04 

Rec 1.189,94 324.175,71 4.554.425,45 202,58 0,00 6,63 

Cur 1.196,57 324.175,44 4.554.418,83 202,58 200,00 10,27 

Rec 1.206,84 324.174,76 4.554.408,58 205,85 0,00 11,30 

Cur 1.218,14 324.173,73 4.554.397,33 205,85 200,00 10,25 

Rec 1.228,39 324.172,52 4.554.387,15 209,11 0,00 4,80 

Cur 1.233,19 324.171,84 4.554.382,40 209,11 -16,00 3,49 

Rec 1.236,68 324.171,72 4.554.378,92 195,24 0,00 1,06 

Cur 1.237,73 324.171,80 4.554.377,87 195,24 5,00 1,59 

Rec 1.239,32 324.171,50 4.554.376,33 228,95 0,00 0,08 

Cur 1.239,41 324.171,47 4.554.376,25 228,95 5,00 2,14 

Rec 1.241,54 324.170,15 4.554.374,59 256,17 0,00 0,07 

Cur 1.241,61 324.170,10 4.554.374,54 256,17 -5,00 2,31 

Rec 1.243,92 324.168,71 4.554.372,73 226,80 0,00 3,80 

Cur 1.247,71 324.167,16 4.554.369,26 226,80 -
200,00 9,04 

Rec 1.256,75 324.163,66 4.554.360,93 223,92 0,00 2,98 

Cur 1.259,73 324.162,56 4.554.358,16 223,92 200,00 5,77 

Rec 1.265,50 324.160,37 4.554.352,82 225,76 0,00 5,25 

Cur 1.270,76 324.158,30 4.554.347,99 225,76 200,00 8,82 

Rec 1.279,57 324.154,65 4.554.339,97 228,57 0,00 0,03 

Cur 1.279,60 324.154,64 4.554.339,94 228,57 183,00 17,52 

Rec 1.297,12 324.146,29 4.554.324,54 234,66 0,00 2,27 

Cur 1.299,39 324.145,12 4.554.322,60 234,66 200,00 12,74 

Rec 1.312,13 324.138,18 4.554.311,92 238,72 0,00 13,18 

Cur 1.325,31 324.130,65 4.554.301,11 238,72 200,00 1,22 

Rec 1.326,53 324.129,95 4.554.300,11 239,11 0,00 2,09 

Cur 1.328,61 324.128,74 4.554.298,40 239,11 200,00 19,51 

Rec 1.348,13 324.116,74 4.554.283,03 245,32 0,00 1,03 

Cur 1.349,16 324.116,06 4.554.282,25 245,32 -
200,00 0,83 

Rec 1.349,98 324.115,53 4.554.281,62 245,05 0,00 0,05 

Cur 1.350,03 324.115,49 4.554.281,59 245,05 -
126,00 14,73 

Rec 1.364,77 324.106,59 4.554.269,86 237,61 0,00 3,26 

Cur 1.368,03 324.104,77 4.554.267,15 237,61 200,00 10,09 

Rec 1.378,12 324.098,94 4.554.258,91 240,82 0,00 0,06 

Cur 1.378,18 324.098,91 4.554.258,87 240,82 60,00 15,05 

Rec 1.393,23 324.088,49 4.554.248,05 256,79 0,00 2,84 

Cur 1.396,07 324.086,28 4.554.246,27 256,79 -
200,00 10,83 

Rec 1.406,90 324.078,04 4.554.239,25 253,35 0,00 2,96 

Cur 1.409,86 324.075,84 4.554.237,27 253,35 -
200,00 9,86 

Rec 1.419,72 324.068,68 4.554.230,49 250,21 0,00 0,03 

Cur 1.419,75 324.068,66 4.554.230,47 250,21 73,00 8,98 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 1.428,73 324.061,92 4.554.224,55 258,04 0,00 7,06 

Cur 1.435,78 324.056,34 4.554.220,23 258,04 200,00 10,46 

Rec 1.446,24 324.047,90 4.554.214,05 261,37 0,00 6,53 

Cur 1.452,77 324.042,54 4.554.210,32 261,37 200,00 6,86 

Rec 1.459,63 324.036,84 4.554.206,51 263,55 0,00 7,36 

Cur 1.466,99 324.030,65 4.554.202,52 263,55 -
200,00 9,89 

Rec 1.476,88 324.022,48 4.554.196,96 260,41 0,00 0,02 

Cur 1.476,89 324.022,47 4.554.196,95 260,41 106,00 3,25 

Rec 1.480,14 324.019,80 4.554.195,10 262,36 0,00 7,90 

Cur 1.488,04 324.013,24 4.554.190,70 262,36 -
200,00 2,71 

Rec 1.490,75 324.011,01 4.554.189,18 261,50 0,00 2,84 

Cur 1.493,59 324.008,67 4.554.187,56 261,50 -
200,00 6,80 

Rec 1.500,38 324.003,14 4.554.183,60 259,33 0,00 0,18 

Cur 1.500,57 324.003,00 4.554.183,49 259,33 -43,00 5,06 

Rec 1.505,63 323.999,12 4.554.180,24 251,84 0,00 0,52 

Cur 1.506,15 323.998,74 4.554.179,89 251,84 -76,00 4,19 

Rec 1.510,34 323.995,78 4.554.176,93 248,33 0,00 0,40 

Cur 1.510,74 323.995,50 4.554.176,64 248,33 -39,00 3,42 

Rec 1.514,16 323.993,26 4.554.174,05 242,74 0,00 0,56 

Cur 1.514,72 323.992,91 4.554.173,62 242,74 -20,00 2,34 

Rec 1.517,06 323.991,56 4.554.171,70 235,29 0,00 0,34 

Cur 1.517,40 323.991,38 4.554.171,41 235,29 -5,00 1,86 

Rec 1.519,26 323.990,72 4.554.169,69 211,59 0,00 0,49 

Cur 1.519,75 323.990,63 4.554.169,20 211,59 -5,00 1,50 

Rec 1.521,25 323.990,58 4.554.167,71 192,53 0,00 0,55 

Cur 1.521,80 323.990,65 4.554.167,16 192,53 -1,00 0,74 

Rec 1.522,54 323.990,98 4.554.166,52 145,53 0,00 0,19 

Cur 1.522,73 323.991,12 4.554.166,40 145,53 -5,00 1,77 

Rec 1.524,50 323.992,72 4.554.165,69 107,92 0,00 3,83 

Cur 1.528,33 323.996,51 4.554.165,22 107,92 -39,00 3,95 

Rec 1.532,28 324.000,45 4.554.164,92 101,47 0,00 0,30 

Cur 1.532,58 324.000,75 4.554.164,92 101,47 -9,00 3,45 

Rec 1.536,02 324.004,13 4.554.165,49 77,09 0,00 0,12 

Cur 1.536,14 324.004,24 4.554.165,53 77,09 -11,00 3,34 

Rec 1.539,48 324.007,14 4.554.167,16 57,77 0,00 2,50 

Cur 1.541,98 324.009,11 4.554.168,70 57,77 41,00 7,55 

Rec 1.549,52 324.015,44 4.554.172,77 69,49 0,00 0,15 

Cur 1.549,68 324.015,58 4.554.172,84 69,49 22,00 7,55 

Rec 1.557,22 324.022,74 4.554.175,12 91,32 0,00 5,68 

Cur 1.562,90 324.028,36 4.554.175,89 91,32 -
200,00 5,82 

Rec 1.568,72 324.034,12 4.554.176,76 89,47 0,00 8,24 

Cur 1.576,96 324.042,24 4.554.178,12 89,47 -62,00 6,58 

Rec 1.583,53 324.048,66 4.554.179,55 82,72 0,00 0,05 

Cur 1.583,58 324.048,70 4.554.179,56 82,72 -50,00 6,68 

Rec 1.590,26 324.055,00 4.554.181,77 74,21 0,00 0,03 

Cur 1.590,29 324.055,03 4.554.181,78 74,21 -74,00 10,88 

Rec 1.601,16 324.064,67 4.554.186,79 64,85 0,00 0,66 

Cur 1.601,82 324.065,23 4.554.187,13 64,85 -
200,00 12,02 

Rec 1.613,84 324.075,27 4.554.193,74 61,03 0,00 0,01 

Cur 1.613,85 324.075,28 4.554.193,75 61,03 115,00 8,56 

Rec 1.622,41 324.082,46 4.554.198,40 65,76 0,00 0,03 

Cur 1.622,44 324.082,48 4.554.198,41 65,76 125,00 12,96 

Rec 1.635,40 324.093,94 4.554.204,47 72,36 0,00 0,92 

Cur 1.636,32 324.094,77 4.554.204,85 72,36 -
200,00 1,36 

Rec 1.637,67 324.096,00 4.554.205,43 71,93 0,00 0,66 

Cur 1.638,33 324.096,59 4.554.205,71 71,93 107,00 8,32 

Rec 1.646,65 324.104,25 4.554.208,96 76,88 0,00 0,06 

Cur 1.646,71 324.104,30 4.554.208,98 76,88 61,00 8,23 

Rec 1.654,94 324.112,17 4.554.211,38 85,47 0,00 6,28 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Cur 1.661,22 324.118,29 4.554.212,80 85,47 -
200,00 7,37 

Rec 1.668,59 324.125,43 4.554.214,60 83,13 0,00 4,15 

Cur 1.672,73 324.129,43 4.554.215,68 83,13 -25,00 4,48 

Rec 1.677,21 324.133,62 4.554.217,23 71,73 0,00 0,02 

Cur 1.677,23 324.133,65 4.554.217,25 71,73 -54,00 4,68 

Rec 1.681,91 324.137,78 4.554.219,43 66,22 0,00 0,59 

Cur 1.682,50 324.138,29 4.554.219,73 66,22 -72,00 5,72 

Rec 1.688,22 324.143,10 4.554.222,82 61,16 0,00 0,02 

Cur 1.688,24 324.143,12 4.554.222,83 61,16 200,00 8,17 

Rec 1.696,41 324.149,91 4.554.227,38 63,76 0,00 0,50 

Cur 1.696,91 324.150,33 4.554.227,65 63,76 200,00 15,58 

Rec 1.712,49 324.163,76 4.554.235,52 68,72 0,00 3,20 

Cur 1.715,69 324.166,59 4.554.237,03 68,72 91,00 5,71 

Rec 1.721,40 324.171,70 4.554.239,57 72,71 0,00 0,02 

Cur 1.721,42 324.171,72 4.554.239,58 72,71 48,00 5,76 

Rec 1.727,18 324.177,09 4.554.241,65 80,35 0,00 3,84 

Cur 1.731,02 324.180,74 4.554.242,82 80,35 200,00 4,76 

Rec 1.735,78 324.185,30 4.554.244,21 81,86 0,00 3,71 

Cur 1.739,49 324.188,86 4.554.245,25 81,86 66,00 6,51 

Rec 1.746,00 324.195,19 4.554.246,77 88,15 0,00 0,03 

Cur 1.746,03 324.195,22 4.554.246,78 88,15 200,00 12,52 

Rec 1.758,55 324.207,59 4.554.248,71 92,13 0,00 0,05 

Cur 1.758,60 324.207,63 4.554.248,71 92,13 31,00 5,48 

Rec 1.764,08 324.213,10 4.554.248,91 103,39 0,00 0,44 

Cur 1.764,52 324.213,54 4.554.248,88 103,39 36,00 8,17 

Rec 1.772,69 324.221,58 4.554.247,53 117,83 0,00 0,86 

Cur 1.773,55 324.222,41 4.554.247,29 117,83 33,00 6,84 

Rec 1.780,38 324.228,74 4.554.244,74 131,01 0,00 1,51 

Cur 1.781,89 324.230,07 4.554.244,03 131,01 14,00 3,92 

Rec 1.785,81 324.233,23 4.554.241,74 148,84 0,00 0,69 

Cur 1.786,50 324.233,73 4.554.241,26 148,84 -16,00 2,95 

Rec 1.789,45 324.236,03 4.554.239,42 137,11 0,00 0,31 

Cur 1.789,76 324.236,29 4.554.239,25 137,11 -10,00 2,55 

Rec 1.792,31 324.238,57 4.554.238,13 120,89 0,00 0,02 

Cur 1.792,33 324.238,59 4.554.238,13 120,89 -13,00 2,79 

Rec 1.795,12 324.241,30 4.554.237,52 107,25 0,00 0,40 

Cur 1.795,52 324.241,70 4.554.237,47 107,25 -24,00 4,30 

Rec 1.799,82 324.245,99 4.554.237,37 95,86 0,00 0,21 

Cur 1.800,03 324.246,20 4.554.237,38 95,86 22,00 4,12 

Rec 1.804,15 324.250,32 4.554.237,26 107,79 0,00 1,01 

Cur 1.805,16 324.251,32 4.554.237,14 107,79 48,00 2,48 

Rec 1.807,63 324.253,77 4.554.236,77 111,07 0,00 0,04 

Cur 1.807,67 324.253,81 4.554.236,77 111,07 -8,00 2,43 

Rec 1.810,10 324.256,22 4.554.236,71 91,76 0,00 2,05 

Cur 1.812,15 324.258,26 4.554.236,98 91,76 -13,00 3,14 

Rec 1.815,30 324.261,30 4.554.237,75 76,38 0,00 0,04 

Cur 1.815,33 324.261,33 4.554.237,77 76,38 -22,00 3,47 

Rec 1.818,81 324.264,46 4.554.239,28 66,33 0,00 4,14 

Cur 1.822,95 324.268,03 4.554.241,37 66,33 -
200,00 5,02 

Rec 1.827,97 324.272,33 4.554.243,95 64,73 0,00 0,11 

Cur 1.828,08 324.272,42 4.554.244,01 64,73 -
189,00 13,21 

Rec 1.841,29 324.283,41 4.554.251,35 60,28 0,00 3,87 

Cur 1.845,15 324.286,55 4.554.253,61 60,28 58,00 5,56 

Rec 1.850,72 324.291,21 4.554.256,63 66,39 0,00 0,07 

Cur 1.850,78 324.291,27 4.554.256,67 66,39 38,00 5,44 

Rec 1.856,22 324.296,14 4.554.259,06 75,50 0,00 0,07 

Cur 1.856,29 324.296,21 4.554.259,09 75,50 31,00 9,13 

Rec 1.865,43 324.305,06 4.554.261,23 94,26 0,00 3,84 

Cur 1.869,26 324.308,88 4.554.261,58 94,26 200,00 1,85 

Rec 1.871,11 324.310,72 4.554.261,73 94,85 0,00 5,72 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Cur 1.876,83 324.316,42 4.554.262,20 94,85 200,00 5,52 

Rec 1.882,35 324.321,92 4.554.262,57 96,60 0,00 2,67 

Cur 1.885,02 324.324,59 4.554.262,71 96,60 -
200,00 6,27 

Rec 1.891,28 324.330,84 4.554.263,14 94,61 0,00 0,13 

Cur 1.891,41 324.330,96 4.554.263,15 94,61 -32,00 4,28 

Rec 1.895,69 324.335,19 4.554.263,80 86,09 0,00 0,53 

Cur 1.896,22 324.335,71 4.554.263,91 86,09 -62,00 3,38 

Rec 1.899,60 324.338,99 4.554.264,74 82,62 0,00 0,02 

Cur 1.899,62 324.339,01 4.554.264,74 82,62 -27,00 3,36 

Rec 1.902,98 324.342,18 4.554.265,85 74,70 0,00 0,10 

Cur 1.903,08 324.342,27 4.554.265,88 74,70 -30,00 4,99 

Rec 1.908,07 324.346,69 4.554.268,19 64,11 0,00 0,94 

Cur 1.909,01 324.347,49 4.554.268,69 64,11 -16,00 3,41 

Rec 1.912,42 324.350,15 4.554.270,81 50,55 0,00 0,04 

Cur 1.912,46 324.350,18 4.554.270,83 50,55 -30,00 3,50 

Rec 1.915,96 324.352,53 4.554.273,43 43,13 0,00 3,54 

Cur 1.919,50 324.354,75 4.554.276,18 43,13 -
200,00 8,62 

Rec 1.928,12 324.360,01 4.554.283,02 40,38 0,00 8,75 

Cur 1.936,87 324.365,19 4.554.290,06 40,38 -
200,00 0,84 

Rec 1.937,71 324.365,69 4.554.290,74 40,11 0,00 4,03 

Cur 1.941,74 324.368,06 4.554.294,00 40,11 200,00 10,31 

Cur 1.952,05 324.374,35 4.554.302,17 43,40 0,94 0,14 

Rec 1.952,19 324.374,44 4.554.302,27 52,68 0,00 0,49 

Cur 1.952,68 324.374,80 4.554.302,60 52,68 200,00 8,59 

Rec 1.961,27 324.381,25 4.554.308,27 55,42 0,00 0,02 

Cur 1.961,29 324.381,27 4.554.308,29 55,42 9,00 1,21 

Rec 1.962,50 324.382,24 4.554.309,00 63,99 0,00 2,52 

Cur 1.965,02 324.384,37 4.554.310,35 63,99 6,00 0,57 

Rec 1.965,58 324.384,86 4.554.310,63 70,01 0,00 0,03 

Cur 1.965,61 324.384,88 4.554.310,65 70,01 200,00 9,50 

Rec 1.975,11 324.393,45 4.554.314,75 73,04 0,00 0,01 

Cur 1.975,12 324.393,45 4.554.314,76 73,04 118,00 4,53 

Rec 1.979,65 324.397,62 4.554.316,54 75,48 0,00 5,75 

Cur 1.985,40 324.402,95 4.554.318,70 75,48 200,00 13,61 

Rec 1.999,01 324.415,73 4.554.323,38 79,81 0,00 5,00 

Cur 2.004,01 324.420,48 4.554.324,94 79,81 200,00 14,42 

Rec 2.018,43 324.434,33 4.554.328,94 84,40 0,00 4,60 

Cur 2.023,03 324.438,80 4.554.330,06 84,40 -
200,00 9,24 

Rec 2.032,27 324.447,70 4.554.332,50 81,46 0,00 1,43 

Cur 2.033,70 324.449,07 4.554.332,91 81,46 -
200,00 5,38 

Rec 2.039,09 324.454,21 4.554.334,53 79,75 0,00 6,12 

Cur 2.045,20 324.460,02 4.554.336,44 79,75 -4,00 0,25 

Rec 2.045,45 324.460,25 4.554.336,53 71,77 0,00 0,01 

Cur 2.045,46 324.460,26 4.554.336,54 71,77 -
200,00 22,68 

Rec 2.068,15 324.480,15 4.554.347,41 64,55 0,00 0,01 

Cur 2.068,16 324.480,16 4.554.347,42 64,55 -89,00 6,63 

Rec 2.074,78 324.485,65 4.554.351,13 59,81 0,00 1,70 

Cur 2.076,49 324.487,03 4.554.352,13 59,81 -
200,00 8,17 

Rec 2.084,65 324.493,52 4.554.357,08 57,21 0,00 0,01 

Cur 2.084,66 324.493,52 4.554.357,09 57,21 -29,00 2,14 

Rec 2.086,80 324.495,15 4.554.358,48 52,50 0,00 4,50 

Cur 2.091,30 324.498,45 4.554.361,54 52,50 -
200,00 10,91 

Rec 2.102,21 324.506,26 4.554.369,16 49,03 0,00 5,13 

Cur 2.107,34 324.509,83 4.554.372,84 49,03 200,00 8,79 

Rec 2.116,13 324.516,09 4.554.379,01 51,83 0,00 0,01 

Cur 2.116,14 324.516,09 4.554.379,02 51,83 179,00 5,53 

Rec 2.121,67 324.520,17 4.554.382,75 53,79 0,00 0,02 

Cur 2.121,69 324.520,19 4.554.382,77 53,79 -36,00 6,38 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 2.128,07 324.524,56 4.554.387,40 42,51 0,00 0,07 

Cur 2.128,14 324.524,60 4.554.387,46 42,51 26,00 6,63 

Rec 2.134,78 324.529,33 4.554.392,09 58,75 0,00 3,08 

Cur 2.137,85 324.531,78 4.554.393,95 58,75 16,00 1,95 

Rec 2.139,80 324.533,41 4.554.395,03 66,52 0,00 0,04 

Cur 2.139,84 324.533,44 4.554.395,05 66,52 -
200,00 5,03 

Rec 2.144,87 324.537,75 4.554.397,62 64,92 0,00 1,10 

Cur 2.145,97 324.538,69 4.554.398,20 64,92 200,00 6,56 

Rec 2.152,53 324.544,33 4.554.401,54 67,01 0,00 5,63 

Cur 2.158,15 324.549,22 4.554.404,33 67,01 88,00 6,25 

Rec 2.164,40 324.554,75 4.554.407,23 71,52 0,00 0,07 

Cur 2.164,47 324.554,82 4.554.407,26 71,52 37,00 6,22 

Rec 2.170,69 324.560,62 4.554.409,46 82,22 0,00 0,06 

Cur 2.170,75 324.560,68 4.554.409,48 82,22 44,00 7,24 

Rec 2.177,99 324.567,77 4.554.410,90 92,70 0,00 7,39 

Cur 2.185,38 324.575,12 4.554.411,74 92,70 200,00 5,58 

Rec 2.190,96 324.580,66 4.554.412,30 94,47 0,00 4,12 

Cur 2.195,08 324.584,77 4.554.412,66 94,47 -
200,00 4,91 

Rec 2.199,99 324.589,66 4.554.413,15 92,91 0,00 0,01 

Cur 2.200,00 324.589,67 4.554.413,15 92,91 -
157,00 8,94 

Rec 2.208,94 324.598,52 4.554.414,40 89,28 0,00 4,20 

Cur 2.213,14 324.602,66 4.554.415,10 89,28 -55,00 6,51 

Rec 2.219,65 324.609,00 4.554.416,57 81,74 0,00 0,12 

Cur 2.219,77 324.609,11 4.554.416,60 81,74 -27,00 6,49 

Rec 2.226,26 324.615,05 4.554.419,16 66,45 0,00 0,21 

Cur 2.226,47 324.615,24 4.554.419,27 66,45 -29,00 7,28 

Rec 2.233,75 324.621,01 4.554.423,68 50,47 0,00 0,01 

Cur 2.233,76 324.621,02 4.554.423,69 50,47 -91,00 7,75 

Rec 2.241,51 324.626,30 4.554.429,35 45,05 0,00 19,75 

Cur 2.261,26 324.639,14 4.554.444,36 45,05 200,00 4,46 

Rec 2.265,72 324.642,07 4.554.447,72 46,47 0,00 4,33 

Cur 2.270,05 324.644,96 4.554.450,94 46,47 50,00 8,89 

Rec 2.278,94 324.651,44 4.554.457,01 57,79 0,00 0,01 

Cur 2.278,95 324.651,45 4.554.457,02 57,79 59,00 8,94 

Rec 2.287,89 324.658,89 4.554.461,97 67,43 0,00 1,66 

Cur 2.289,55 324.660,33 4.554.462,78 67,43 200,00 10,18 

Rec 2.299,73 324.669,33 4.554.467,53 70,67 0,00 14,70 

Cur 2.314,42 324.682,49 4.554.474,07 70,67 -
200,00 3,90 

Rec 2.318,33 324.685,97 4.554.475,83 69,43 0,00 6,33 

Cur 2.324,66 324.691,59 4.554.478,76 69,43 -49,00 6,64 

Rec 2.331,30 324.697,25 4.554.482,21 60,81 0,00 0,01 

Cur 2.331,31 324.697,26 4.554.482,22 60,81 -53,00 6,77 

Rec 2.338,08 324.702,52 4.554.486,47 52,68 0,00 2,99 

Cur 2.341,06 324.704,72 4.554.488,49 52,68 -13,00 3,19 

Rec 2.344,25 324.706,78 4.554.490,91 37,08 0,00 0,02 

Cur 2.344,27 324.706,79 4.554.490,93 37,08 -
200,00 15,03 

Rec 2.359,30 324.714,58 4.554.503,78 32,30 0,00 1,57 

Cur 2.360,87 324.715,34 4.554.505,15 32,30 123,00 7,73 

Rec 2.368,59 324.719,30 4.554.511,78 36,30 0,00 0,02 

Cur 2.368,61 324.719,31 4.554.511,80 36,30 200,00 10,45 

Rec 2.379,06 324.725,18 4.554.520,44 39,62 0,00 0,05 

Cur 2.379,11 324.725,21 4.554.520,48 39,62 6,00 1,10 

Rec 2.380,20 324.725,92 4.554.521,30 51,24 0,00 7,80 

Cur 2.388,00 324.731,54 4.554.526,71 51,24 200,00 2,76 

Rec 2.390,76 324.733,55 4.554.528,61 52,11 0,00 6,08 

Cur 2.396,84 324.737,99 4.554.532,77 52,11 200,00 13,05 

Rec 2.409,90 324.747,80 4.554.541,37 56,27 0,00 6,41 

Cur 2.416,31 324.752,76 4.554.545,44 56,27 200,00 9,85 

Rec 2.426,16 324.760,53 4.554.551,49 59,41 0,00 6,04 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Cur 2.432,21 324.765,39 4.554.555,09 59,41 -
200,00 11,90 

Rec 2.444,11 324.774,74 4.554.562,46 55,62 0,00 0,01 

Cur 2.444,12 324.774,74 4.554.562,47 55,62 100,00 2,78 

Rec 2.446,90 324.776,90 4.554.564,22 57,38 0,00 19,39 

Cur 2.466,28 324.792,10 4.554.576,25 57,38 200,00 2,30 

Rec 2.468,58 324.793,91 4.554.577,67 58,12 0,00 11,04 

Cur 2.479,63 324.802,65 4.554.584,42 58,12 200,00 4,58 

Rec 2.484,21 324.806,31 4.554.587,18 59,58 0,00 2,07 

Cur 2.486,28 324.807,98 4.554.588,41 59,58 100,00 8,71 

Rec 2.494,99 324.815,20 4.554.593,26 65,12 0,00 0,06 

Cur 2.495,05 324.815,26 4.554.593,29 65,12 53,00 8,63 

Rec 2.503,68 324.822,95 4.554.597,17 75,48 0,00 2,10 

Cur 2.505,78 324.824,90 4.554.597,96 75,48 39,00 5,11 

Rec 2.510,89 324.829,75 4.554.599,56 83,81 0,00 0,01 

Cur 2.510,90 324.829,75 4.554.599,57 83,81 200,00 19,35 

Rec 2.530,25 324.848,69 4.554.603,52 89,97 0,00 0,00 

Cur 2.530,25 324.848,69 4.554.603,52 89,97 48,00 1,12 

Rec 2.531,37 324.849,80 4.554.603,68 91,46 0,00 0,03 

Cur 2.531,40 324.849,83 4.554.603,69 91,46 -
143,00 13,34 

Rec 2.544,74 324.862,95 4.554.606,08 85,52 0,00 2,94 

Cur 2.547,68 324.865,81 4.554.606,75 79,03 -
200,00 18,35 

Rec 2.566,03 324.882,88 4.554.613,47 65,15 0,00 9,54 

Cur 2.575,57 324.891,02 4.554.618,43 65,15 200,00 8,10 

Rec 2.583,67 324.898,02 4.554.622,51 67,73 0,00 3,49 

Cur 2.587,16 324.901,07 4.554.624,20 67,73 200,00 13,80 

Rec 2.600,95 324.913,35 4.554.630,48 72,12 0,00 0,97 

Cur 2.601,92 324.914,23 4.554.630,89 72,12 -
136,00 6,09 

Rec 2.608,01 324.919,68 4.554.633,60 69,27 0,00 0,02 

Cur 2.608,03 324.919,70 4.554.633,61 69,27 -58,00 6,12 

Rec 2.614,15 324.924,97 4.554.636,73 62,55 0,00 4,94 

Cur 2.619,09 324.929,07 4.554.639,47 62,55 200,00 16,61 

Rec 2.635,70 324.943,26 4.554.648,10 67,84 0,00 9,07 

 2.644,77 324.951,20 4.554.652,49 67,84 0,00 0,00 

Rec 2.644,77 324.951,20 4.554.652,49 67,84 0,00 5,76 

Cur 2.650,53 324.956,24 4.554.655,28 67,84 -38,00 7,04 

Rec 2.657,57 324.962,04 4.554.659,23 56,05 0,00 0,18 

Cur 2.657,75 324.962,19 4.554.659,35 56,05 -9,00 6,47 

Rec 2.664,22 324.965,34 4.554.664,84 10,31 0,00 0,04 

Cur 2.664,25 324.965,34 4.554.664,87 10,31 -56,00 6,87 

Rec 2.671,13 324.966,03 4.554.671,71 2,50 0,00 9,56 

Cur 2.680,68 324.966,41 4.554.681,25 2,50 68,00 15,02 

Rec 2.695,70 324.968,64 4.554.696,07 16,56 0,00 5,69 

Cur 2.701,39 324.970,11 4.554.701,57 16,56 8,00 3,95 

Rec 2.705,34 324.972,01 4.554.704,99 48,01 0,00 0,09 

Cur 2.705,43 324.972,07 4.554.705,06 48,01 25,00 4,73 

Rec 2.710,16 324.975,61 4.554.708,18 60,06 0,00 0,87 

Cur 2.711,03 324.976,32 4.554.708,69 60,06 -
200,00 7,29 

Rec 2.718,32 324.982,13 4.554.713,08 57,74 0,00 4,20 

Cur 2.722,52 324.985,44 4.554.715,67 57,74 -
200,00 23,74 

Rec 2.746,26 325.003,23 4.554.731,37 50,18 0,00 4,26 

Cur 2.750,52 325.006,25 4.554.734,37 50,18 -3,00 0,36 

Rec 2.750,88 325.006,49 4.554.734,64 42,55 0,00 0,06 

Cur 2.750,94 325.006,53 4.554.734,68 42,55 -
200,00 17,05 

Rec 2.767,98 325.016,51 4.554.748,50 37,12 0,00 0,05 

Cur 2.768,03 325.016,53 4.554.748,54 37,12 98,00 11,40 

Rec 2.779,43 325.023,35 4.554.757,67 44,53 0,00 0,01 

Cur 2.779,44 325.023,36 4.554.757,68 44,53 -68,00 15,58 

Rec 2.795,02 325.031,94 4.554.770,63 29,95 0,00 0,67 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Cur 2.795,69 325.032,24 4.554.771,23 29,95 -68,00 15,39 

Rec 2.811,08 325.037,61 4.554.785,62 15,54 0,00 0,06 

Cur 2.811,14 325.037,63 4.554.785,68 15,54 -
200,00 5,20 

Rec 2.816,35 325.038,82 4.554.790,75 13,89 0,00 7,01 

Cur 2.823,36 325.040,34 4.554.797,59 13,89 49,00 7,05 

Rec 2.830,41 325.042,35 4.554.804,34 23,04 0,00 0,62 

Cur 2.831,03 325.042,57 4.554.804,92 23,04 26,00 5,97 

Rec 2.837,00 325.045,31 4.554.810,21 37,66 0,00 0,03 

Cur 2.837,02 325.045,32 4.554.810,23 37,66 61,00 6,24 

Rec 2.843,26 325.049,06 4.554.815,22 44,17 0,00 0,12 

Cur 2.843,37 325.049,13 4.554.815,31 44,17 118,00 10,47 

Rec 2.853,85 325.056,18 4.554.823,05 49,82 0,00 1,53 

Cur 2.855,37 325.057,25 4.554.824,14 49,82 40,00 7,52 

Rec 2.862,89 325.063,02 4.554.828,94 61,78 0,00 0,02 

Cur 2.862,90 325.063,03 4.554.828,94 61,78 53,00 7,86 

Rec 2.870,76 325.069,82 4.554.832,89 71,22 0,00 4,81 

Cur 2.875,57 325.074,15 4.554.834,99 71,22 -
200,00 7,51 

Rec 2.883,08 325.080,84 4.554.838,40 68,83 0,00 0,98 

Cur 2.884,06 325.081,71 4.554.838,86 68,83 -22,00 5,77 

Rec 2.889,83 325.086,39 4.554.842,20 52,14 0,00 0,21 

Cur 2.890,04 325.086,54 4.554.842,35 52,14 -33,00 5,43 

Rec 2.895,47 325.090,18 4.554.846,36 41,66 0,00 0,05 

Cur 2.895,52 325.090,21 4.554.846,40 41,66 -29,00 5,40 

Rec 2.900,92 325.093,08 4.554.850,96 29,82 0,00 3,97 

Cur 2.904,89 325.094,88 4.554.854,51 29,82 18,00 4,72 

Rec 2.909,61 325.097,53 4.554.858,39 46,50 0,00 0,12 

Cur 2.909,72 325.097,61 4.554.858,48 46,50 29,00 4,97 

Rec 2.914,69 325.101,22 4.554.861,88 57,40 0,00 1,28 

Cur 2.915,97 325.102,22 4.554.862,67 57,40 41,00 2,47 

Rec 2.918,44 325.104,20 4.554.864,14 61,24 0,00 0,69 

Cur 2.919,13 325.104,77 4.554.864,54 61,24 -9,00 1,09 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 2.920,22 325.105,63 4.554.865,21 53,54 0,00 0,66 

Rec 2.920,88 325.106,12 4.554.865,66 25,15 0,00 1,28 

Rec 2.922,16 325.106,61 4.554.866,84 379,33 0,00 1,23 

Rec 2.923,39 325.106,22 4.554.868,00 349,48 0,00 1,20 

Cur 2.924,59 325.105,37 4.554.868,84 349,48 200,00 5,61 

Rec 2.930,20 325.101,42 4.554.872,83 351,26 0,00 1,78 

Cur 2.931,98 325.100,19 4.554.874,12 351,26 -
200,00 7,54 

Rec 2.939,52 325.094,86 4.554.879,46 348,86 0,00 0,01 

Cur 2.939,54 325.094,85 4.554.879,47 348,86 -
115,00 5,52 

Rec 2.945,06 325.090,79 4.554.883,20 345,80 0,00 14,03 

Cur 2.959,09 325.080,24 4.554.892,45 345,80 200,00 3,07 

Rec 2.962,16 325.077,94 4.554.894,49 346,78 0,00 23,59 

Cur 2.985,75 325.060,44 4.554.910,30 346,78 -
200,00 0,92 

Rec 2.986,66 325.059,76 4.554.910,92 346,49 0,00 9,89 

Cur 2.996,55 325.052,39 4.554.917,51 346,49 -
200,00 4,54 

Rec 3.001,10 325.048,97 4.554.920,50 345,04 0,00 2,67 

Cur 3.003,77 325.046,94 4.554.922,24 345,04 19,00 2,82 

Rec 3.006,59 325.044,94 4.554.924,23 354,51 0,00 0,04 

Cur 3.006,63 325.044,91 4.554.924,26 354,51 15,00 2,86 

Rec 3.009,49 325.043,26 4.554.926,59 366,65 0,00 3,13 

Cur 3.012,62 325.041,69 4.554.929,30 366,65 33,00 1,48 

Cur 3.014,10 325.040,98 4.554.930,60 369,51 -
200,00 6,16 

Rec 3.020,26 325.038,06 4.554.936,02 367,55 0,00 0,07 

Cur 3.020,33 325.038,02 4.554.936,08 367,55 -17,00 2,47 

Rec 3.022,80 325.036,67 4.554.938,14 358,32 0,00 2,61 

Rec 3.025,41 325.035,08 4.554.940,21 56,67 0,00 17,62 

Rec 3.043,03 325.048,77 4.554.951,30 13,48 0,00 1,94 

 3.049,32 325.049,18 4.554.953,19 13,48   

 
Traçat Canonada Hidrant 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Rec 0,000 324.983,25 4.554.682,71 315,83 0,00 13,41 

Cur 13,412 324.970,25 4.554.686,01 306,72 -3,22 5,33 

Rec 18,738 324.966,70 4.554.682,87 202,88 0,00 13,73 

Rec 32,466 324.966,07 4.554.669,16 207,48 0,00 3,71 

Cur 36,180 324.965,64 4.554.665,47 206,83 9,72 8,57 

Rec 44,751 324.961,32 4.554.658,39 260,70 0,00 3,38 

Rec 48,136 324.958,56 4.554.656,43 266,91 0,00 5,41 

Rec 53,544 324.953,86 4.554.653,75 267,76 0,00 13,85 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Cur 67,391 324.941,75 4.554.647,03 267,25 
-

199,80 13,17 

Rec 80,565 324.930,50 4.554.640,18 262,70 0,00 7,66 

Cur 88,226 324.924,12 4.554.635,94 263,80 58,20 0,44 

Rec 88,669 324.923,75 4.554.635,70 213,17 0,00 14,49 

Rec 103,163 324.920,77 4.554.621,52 205,97 0,00 16,84 

  120,000 324.919,19 4.554.604,75 205,97     

 
Traçat Canonada Serveis 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Rec 0,00 325.049,18 4.554.953,19 342,28 0,00 4,78 

Cur 4,78 325.045,42 4.554.956,14 342,28 5,00 2,27 

Rec 7,05 325.044,00 4.554.957,89 371,14 0,00 0,38 

Cur 7,43 325.043,84 4.554.958,23 371,14 5,00 1,84 

Rec 9,27 325.043,35 4.554.959,99 394,57 0,00 0,99 

Cur 10,26 325.043,27 4.554.960,98 394,57 -10,00 1,73 

Rec 11,99 325.042,97 4.554.962,68 383,57 0,00 8,60 

Cur 20,58 325.040,78 4.554.970,99 383,57 -20,00 6,09 

Rec 26,68 325.038,35 4.554.976,56 364,17 0,00 2,67 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 

Cur 29,34 325.036,93 4.554.978,81 364,17 20,00 2,77 

Rec 32,11 325.035,62 4.554.981,25 372,97 0,00 13,58 

Cur 45,69 325.030,03 4.554.993,62 372,97 10,00 2,69 

Rec 48,38 325.029,26 4.554.996,19 390,08 0,00 1,62 

Cur 50,00 325.029,01 4.554.997,79 390,08 4,00 3,10 

Rec 53,10 325.029,70 4.555.000,73 39,39 0,00 0,16 

Cur 53,26 325.029,80 4.555.000,87 39,39 15,00 5,44 

Rec 58,70 325.033,68 4.555.004,63 62,45 0,00 4,88 

  63,58 325.037,73 4.555.007,35 62,45     
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4. TRAÇAT DEL VIAL D’ACCÉS AL PAIF 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Long. 
Rec 0,00 324.937,96 4.554.692,51 132,17 0,00 5,13 

Cur 5,13 324.942,45 4.554.690,03 132,17 -25,00 11,93 

Rec 17,06 324.953,85 4.554.686,91 101,79 0,00 12,70 

 29,76 324.966,55 4.554.686,55 101,79   
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu del  present annex és realitzar un anàlisi de les necessitats de terres per a les actuacions 
definides en el Projecte Constructiu i determinar els possibles préstecs i abocadors necessaris, en funció 
dels amidaments obtinguts. 

2. CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS 

Degut a que no es disposa de la campanya de geotècnia ni dels resultats corresponents, s’ha determinat 
que seran aprofitables el 100% de les terres excavades, és a dir, el 100% del volum excavat es pot 
classificar com terres adequades. El volum real serà determinat mitjançant assaigs durant la fase d’obra.  

S'ha determinat com a coeficient d’esponjament del terreny el valor del 20%. 

3. EXCAVABILITAT 

Amb les visites de camp realitzades s’ha estimat una excavació de 50% en roca amb mitjans mecànics. 

4. CUBICACIÓ DEL MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres de l’obra definit segons seccions transversal cada 5 metres son les següents: 

RASES CANONADES D’AIGUA 

Rasa canonada principal (inclou la rasa on també hi ha la canonada hidrant) 
 
P.K. Tuberia Desmonte 

1,099 0,010 0,422 
5,000 0,037 1,460 

10,000 0,048 2,004 
15,000 0,048 2,824 
17,569 0,024 1,433 
20,000 0,023 1,388 
24,403 0,042 2,324 
25,000 0,006 0,316 
27,901 0,028 1,609 
27,979 0,001 0,043 
30,000 0,019 1,091 
35,000 0,048 2,384 
37,033 0,019 1,006 
37,037 0,000 0,002 
40,000 0,028 1,342 
41,830 0,017 0,836 
50,000 0,078 3,283 
57,725 0,073 1,806 
58,571 0,008 0,194 
60,000 0,014 0,193 
61,552 0,015 0,405 
61,636 0,001 0,022 
65,000 0,032 1,190 
65,243 0,002 0,100 
66,332 0,010 0,530 
70,000 0,035 1,162 
71,908 0,018 0,610 
73,958 0,019 0,651 
75,000 0,010 0,331 
75,521 0,005 0,167 
75,567 0,000 0,016 
80,000 0,042 1,466 
85,000 0,048 1,749 
89,246 0,040 1,562 
89,527 0,003 0,104 
90,000 0,004 0,175 
92,567 0,024 0,906 
92,572 0,000 0,002 
95,000 0,023 0,949 

100,000 0,048 1,779 
105,000 0,048 2,119 
106,040 0,010 0,445 
106,535 0,005 0,211 
108,986 0,023 0,980 
110,000 0,010 0,437 
112,735 0,026 1,189 
115,000 0,022 1,030 

P.K. Tuberia Desmonte 
120,000 0,048 2,294 
125,000 0,048 2,169 
125,474 0,005 0,189 
125,489 0,000 0,006 
126,519 0,010 0,427 
130,000 0,033 1,708 
130,246 0,002 0,121 
135,000 0,045 1,844 
139,530 0,043 2,391 
140,000 0,004 0,252 
141,216 0,012 0,684 
145,000 0,036 1,657 
145,757 0,007 0,362 
150,000 0,040 2,214 
150,481 0,005 0,229 
153,569 0,029 1,364 
155,956 0,023 1,460 
160,000 0,038 1,237 
162,222 0,021 0,655 
164,077 0,018 0,552 
165,000 0,009 0,276 
166,734 0,016 0,513 
167,300 0,005 0,169 
168,867 0,015 0,481 
168,944 0,001 0,024 
170,000 0,010 0,307 
170,488 0,005 0,144 
170,916 0,004 0,133 
173,810 0,028 0,390 
173,984 0,002 0,044 
175,000 0,010 0,340 
177,022 0,019 0,717 
178,600 0,015 0,675 
180,000 0,013 0,798 
181,214 0,012 0,718 
181,217 0,000 0,002 
184,027 0,027 1,938 
184,031 0,000 0,003 
185,000 0,009 0,672 
188,709 0,035 2,037 
190,000 0,012 0,672 
190,459 0,004 0,233 
193,887 0,033 1,442 
193,992 0,001 0,036 
195,000 0,010 0,523 
197,337 0,022 1,079 
197,823 0,005 0,186 

P.K. Tuberia Desmonte 
200,000 0,021 0,951 
205,000 0,048 1,879 
207,334 0,022 0,870 
210,000 0,025 1,522 
220,000 0,095 6,688 
229,489 0,090 5,426 
230,000 0,005 0,281 
232,753 0,026 1,660 
232,877 0,001 0,075 
235,000 0,020 1,335 
236,197 0,011 0,618 
238,995 0,027 1,445 
240,000 0,010 0,505 
242,359 0,022 1,086 
242,475 0,001 0,049 
245,000 0,024 1,348 
245,815 0,008 0,419 
250,000 0,040 2,134 
260,000 0,095 4,738 
263,941 0,037 1,725 
265,000 0,010 0,352 
268,160 0,030 1,510 
270,000 0,017 0,581 
271,816 0,017 0,127 
275,000 0,030 0,395 
276,310 0,012 0,459 
276,327 0,000 0,006 
280,000 0,035 1,586 
280,987 0,009 0,502 
282,409 0,014 0,468 
285,000 0,025 0,761 
285,489 0,005 0,130 
285,654 0,002 0,046 
288,841 0,030 1,217 
290,000 0,011 0,483 
296,266 0,060 3,495 
298,076 0,017 0,671 
300,000 0,018 0,958 
304,871 0,046 2,386 
305,000 0,001 0,064 
310,000 0,048 3,339 
311,054 0,010 0,705 
311,935 0,008 0,594 
315,000 0,029 1,081 
316,571 0,015 0,535 
316,596 0,000 0,009 
320,000 0,032 1,160 
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P.K. Tuberia Desmonte 
321,320 0,013 0,452 
323,218 0,018 0,842 
325,000 0,017 0,953 
328,763 0,036 1,504 
328,819 0,001 0,022 
330,000 0,011 0,490 
331,588 0,015 0,619 
332,437 0,008 0,332 
335,000 0,024 0,948 
338,133 0,030 1,190 
338,163 0,000 0,011 
340,000 0,017 0,611 
342,295 0,022 0,892 
342,491 0,002 0,076 
345,000 0,024 0,935 
347,962 0,028 1,143 
347,973 0,000 0,004 
350,000 0,019 0,908 
351,465 0,014 0,693 
352,203 0,007 0,347 
355,000 0,027 1,205 
356,397 0,013 0,585 
358,397 0,019 0,792 
359,541 0,011 0,407 
359,546 0,000 0,002 
360,000 0,004 0,161 
365,000 0,048 1,524 
365,903 0,009 0,272 
365,927 0,000 0,007 
370,000 0,039 1,164 
370,662 0,006 0,189 
371,480 0,008 0,232 
375,000 0,033 0,985 
376,346 0,013 0,389 
376,803 0,004 0,134 
380,000 0,030 1,524 
380,839 0,008 0,351 
380,913 0,001 0,031 
384,821 0,037 1,664 
384,966 0,001 0,063 
385,000 0,000 0,015 
388,414 0,032 1,064 
388,961 0,005 0,170 
390,000 0,010 0,379 
391,615 0,015 0,755 
391,672 0,001 0,027 
394,508 0,027 1,009 
400,000 0,052 2,569 
404,420 0,042 1,299 
405,000 0,006 0,137 
405,916 0,009 0,239 
410,000 0,039 1,747 
412,709 0,026 1,105 
415,000 0,022 0,895 
418,070 0,029 1,025 
418,077 0,000 0,002 
420,000 0,018 0,688 
424,706 0,045 1,609 
430,000 0,050 1,794 
430,609 0,006 0,206 
431,424 0,008 0,279 
437,834 0,061 3,973 
440,000 0,021 1,018 
440,821 0,008 0,427 
443,796 0,028 1,573 
445,000 0,011 0,633 
448,619 0,034 1,744 
448,626 0,000 0,003 
450,000 0,013 0,769 
453,648 0,035 2,068 
454,358 0,007 0,400 
455,000 0,006 0,361 
460,000 0,048 2,794 
462,021 0,019 1,016 
462,028 0,000 0,004 

P.K. Tuberia Desmonte 
464,395 0,022 1,264 
468,018 0,034 1,876 
470,000 0,019 0,858 
471,418 0,013 0,741 
471,929 0,005 0,264 
474,274 0,022 0,839 
474,736 0,004 0,159 
475,000 0,003 0,089 
477,144 0,020 0,686 
477,300 0,001 0,049 
479,680 0,023 0,549 
480,000 0,003 0,081 
481,736 0,016 0,512 
483,033 0,012 0,367 
483,061 0,000 0,008 
485,000 0,018 0,469 
486,851 0,018 0,710 
486,855 0,000 0,002 
490,000 0,030 0,424 
490,388 0,004 0,052 
497,426 0,067 0,949 
500,000 0,024 0,347 
504,990 0,047 1,062 
509,544 0,043 0,614 
510,000 0,004 0,061 
515,000 0,048 1,104 
520,000 0,048 1,309 
523,622 0,034 0,963 
524,377 0,007 0,188 
528,486 0,039 1,261 
530,000 0,014 0,567 
532,764 0,026 1,116 
534,064 0,012 0,620 
535,000 0,009 0,472 
535,816 0,008 0,420 
535,880 0,001 0,033 
537,900 0,019 1,002 
538,309 0,004 0,198 
540,000 0,016 0,759 
540,148 0,001 0,067 
540,297 0,001 0,068 
543,023 0,026 1,510 
543,074 0,000 0,028 
545,000 0,018 0,826 
546,301 0,012 0,556 
547,814 0,014 0,642 
550,000 0,021 0,893 
551,165 0,011 0,462 
551,210 0,000 0,018 
554,541 0,032 1,263 
554,950 0,004 0,148 
555,000 0,000 0,018 
558,162 0,030 1,097 
558,283 0,001 0,040 
560,000 0,016 0,529 
561,350 0,013 0,672 
561,562 0,002 0,108 
564,423 0,027 1,144 
564,440 0,000 0,007 
565,000 0,005 0,214 
567,496 0,024 1,425 
569,231 0,016 0,937 
570,000 0,007 0,389 
571,695 0,016 0,754 
571,778 0,001 0,037 
574,175 0,023 1,049 
574,210 0,000 0,015 
575,000 0,008 0,286 
578,116 0,030 1,636 
578,517 0,004 0,258 
580,000 0,014 0,919 
582,493 0,024 1,424 
582,691 0,002 0,110 
585,000 0,022 1,088 
586,239 0,012 0,510 

P.K. Tuberia Desmonte 
586,270 0,000 0,014 
590,000 0,035 1,340 
591,058 0,010 0,383 
591,085 0,000 0,010 
595,000 0,037 0,990 
598,460 0,033 1,449 
599,205 0,007 0,288 
600,000 0,008 0,281 
605,000 0,048 0,674 
605,356 0,003 0,048 
610,000 0,044 1,922 
611,155 0,011 0,275 
611,329 0,002 0,023 
612,966 0,016 0,538 
615,000 0,019 0,565 
620,000 0,048 1,769 
625,000 0,048 1,729 
629,203 0,040 1,340 
629,661 0,004 0,161 
630,000 0,003 0,140 
631,096 0,010 0,573 
635,000 0,037 1,526 
639,641 0,044 1,609 
639,654 0,000 0,005 
640,000 0,003 0,144 
645,000 0,048 2,289 
645,294 0,003 0,124 
650,000 0,045 2,074 
660,000 0,095 4,678 
670,000 0,095 3,488 
678,871 0,084 2,455 
680,000 0,011 0,314 
683,216 0,031 1,250 
690,000 0,064 1,498 
700,000 0,095 1,348 
700,675 0,006 0,234 
702,216 0,015 0,571 
710,000 0,074 2,941 
712,747 0,026 1,329 
715,000 0,021 1,140 
720,000 0,048 2,444 
721,221 0,012 0,516 
723,800 0,025 1,212 
725,000 0,011 0,558 
729,385 0,042 2,064 
729,391 0,000 0,003 
730,000 0,006 0,284 
735,000 0,048 2,269 
740,000 0,048 2,044 
742,451 0,023 0,953 
742,463 0,000 0,005 
745,000 0,024 0,941 
747,615 0,025 0,975 
749,702 0,020 0,782 
750,000 0,003 0,111 
755,000 0,048 2,084 
758,319 0,032 1,745 
760,000 0,016 0,617 
760,308 0,003 0,112 
765,000 0,045 2,509 
765,153 0,001 0,080 
766,057 0,009 0,400 
769,259 0,030 1,437 
769,275 0,000 0,007 
770,000 0,007 0,325 
772,832 0,027 1,189 
775,000 0,021 0,787 
778,209 0,030 1,190 
780,000 0,017 0,686 
790,000 0,095 3,678 
800,000 0,095 3,058 
800,707 0,007 0,208 
805,000 0,041 1,223 
806,614 0,015 0,461 
806,978 0,003 0,104 
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810,000 0,029 1,072 
811,400 0,013 0,700 
812,166 0,007 0,387 
815,000 0,027 1,303 
815,103 0,001 0,049 
815,128 0,000 0,009 
818,363 0,031 1,202 
820,000 0,016 0,607 
822,358 0,022 0,441 
823,866 0,014 0,320 
823,884 0,000 0,007 
825,000 0,011 0,758 
830,000 0,048 2,499 
835,000 0,048 1,684 
835,735 0,007 0,249 
835,755 0,000 0,006 
837,795 0,019 0,838 
840,000 0,021 0,811 
845,834 0,055 2,169 
850,000 0,040 1,170 
855,000 0,048 2,024 
859,396 0,042 1,832 
859,397 0,000 0,000 
860,000 0,006 0,241 
865,000 0,048 1,404 
870,000 0,048 1,779 
875,000 0,048 2,214 
875,171 0,002 0,075 
879,035 0,037 1,216 
880,000 0,009 0,318 
885,000 0,048 1,689 
888,356 0,032 1,040 
890,000 0,016 0,606 
895,756 0,055 2,929 
898,679 0,028 1,172 
898,746 0,001 0,028 
900,000 0,012 0,509 
901,547 0,015 0,511 
902,861 0,012 0,356 
905,000 0,020 0,780 
906,413 0,013 0,649 
906,490 0,001 0,034 
909,978 0,033 1,461 
910,000 0,000 0,009 
911,173 0,011 0,623 
915,000 0,036 2,039 
916,267 0,012 0,589 
918,944 0,025 0,797 
920,000 0,010 0,286 
925,000 0,048 2,099 
926,783 0,017 0,472 
927,326 0,005 0,162 
930,000 0,025 0,360 
935,000 0,048 1,074 
940,000 0,048 1,079 
943,592 0,034 1,001 
947,547 0,038 1,071 
950,000 0,023 0,554 
955,000 0,048 2,249 
956,025 0,010 0,429 
959,767 0,036 0,980 
960,000 0,002 0,059 
960,824 0,008 0,229 
960,870 0,000 0,013 
965,000 0,039 1,502 
970,000 0,048 2,149 
974,602 0,044 1,656 
974,616 0,000 0,005 
975,000 0,004 0,134 
978,204 0,030 0,903 
980,000 0,017 0,470 
988,692 0,083 3,849 
990,000 0,012 0,544 
994,137 0,039 1,311 

1.000,000 0,056 1,470 

P.K. Tuberia Desmonte 
1.004,034 0,038 1,839 
1.005,000 0,009 0,436 
1.010,000 0,048 1,464 
1.015,000 0,048 1,499 
1.017,647 0,025 0,688 
1.020,000 0,022 0,698 
1.021,836 0,017 0,550 
1.025,000 0,030 1,363 
1.030,000 0,048 1,694 
1.034,965 0,047 0,669 
1.036,143 0,011 0,159 
1.040,000 0,037 1,584 
1.045,000 0,048 1,724 
1.050,000 0,048 0,674 
1.051,268 0,012 0,171 
1.051,327 0,001 0,008 
1.055,000 0,035 1,531 
1.060,000 0,048 1,619 
1.063,805 0,036 0,962 
1.063,830 0,000 0,006 
1.065,000 0,011 0,278 
1.066,591 0,015 0,426 
1.070,000 0,032 1,438 
1.070,385 0,004 0,152 
1.071,409 0,010 0,297 
1.071,421 0,000 0,004 
1.075,000 0,034 1,327 
1.080,000 0,048 1,339 
1.084,717 0,045 2,329 
1.085,795 0,010 0,593 
1.090,000 0,040 2,005 
1.092,083 0,020 0,987 
1.092,100 0,000 0,008 
1.095,000 0,028 1,525 
1.098,376 0,032 2,366 
1.098,397 0,000 0,015 
1.100,000 0,015 1,026 
1.105,000 0,048 3,309 
1.106,693 0,016 1,054 
1.110,000 0,031 1,613 
1.114,016 0,038 1,276 
1.114,400 0,004 0,121 
1.117,406 0,029 1,355 
1.120,000 0,025 0,822 
1.125,000 0,048 1,689 
1.127,432 0,023 1,106 
1.127,451 0,000 0,009 
1.130,000 0,024 0,685 
1.135,000 0,048 1,374 
1.140,000 0,048 1,504 
1.145,000 0,048 1,449 
1.150,000 0,048 1,194 
1.152,408 0,023 1,025 
1.156,394 0,038 1,139 
1.160,000 0,034 1,114 
1.160,494 0,005 0,163 
1.170,000 0,090 2,593 
1.179,900 0,094 3,711 
1.180,000 0,001 0,037 
1.185,000 0,048 1,434 
1.189,943 0,047 1,665 
1.190,000 0,001 0,019 
1.196,568 0,062 1,687 
1.200,000 0,033 0,957 
1.205,000 0,048 1,194 
1.206,841 0,017 0,661 
1.210,000 0,030 1,029 
1.218,140 0,077 3,678 
1.220,000 0,018 0,690 
1.225,000 0,048 1,339 
1.228,390 0,032 1,647 
1.230,000 0,015 0,732 
1.233,190 0,030 1,196 
1.235,000 0,017 0,599 
1.236,677 0,016 0,670 

P.K. Tuberia Desmonte 
1.237,734 0,010 0,415 
1.239,322 0,015 0,214 
1.239,405 0,001 0,011 
1.240,000 0,006 0,080 
1.241,543 0,015 0,208 
1.241,611 0,001 0,009 
1.243,918 0,022 0,311 
1.247,714 0,036 0,512 
1.250,000 0,022 0,308 
1.255,000 0,048 1,299 
1.256,750 0,017 0,236 
1.259,728 0,028 0,401 
1.260,000 0,003 0,037 
1.265,000 0,048 0,674 
1.265,502 0,005 0,068 
1.270,000 0,043 0,606 
1.270,756 0,007 0,102 
1.275,000 0,040 0,572 
1.279,571 0,043 1,645 
1.279,604 0,000 0,012 
1.280,000 0,004 0,145 
1.285,000 0,048 0,674 
1.290,000 0,048 1,374 
1.295,000 0,048 1,279 
1.297,124 0,020 0,286 
1.299,393 0,022 0,306 
1.300,000 0,006 0,082 
1.305,000 0,048 0,674 
1.310,000 0,048 0,674 
1.312,130 0,020 0,287 
1.320,000 0,075 1,061 
1.325,308 0,050 0,716 
1.326,527 0,012 0,164 
1.328,614 0,020 0,281 
1.330,000 0,013 0,331 
1.335,000 0,048 0,674 
1.340,000 0,048 1,644 
1.345,000 0,048 2,509 
1.348,128 0,030 1,013 
1.349,159 0,010 0,250 
1.349,985 0,008 0,198 
1.350,000 0,000 0,004 
1.350,032 0,000 0,008 
1.355,000 0,047 1,961 
1.360,000 0,048 1,919 
1.364,766 0,045 1,548 
1.368,030 0,031 0,841 
1.370,000 0,019 0,864 
1.375,000 0,048 1,319 
1.378,120 0,030 0,421 
1.378,176 0,001 0,012 
1.380,000 0,017 0,828 
1.385,000 0,048 1,439 
1.390,000 0,048 2,184 
1.393,230 0,031 0,913 
1.396,071 0,027 1,215 
1.400,000 0,037 1,233 
1.405,000 0,048 2,774 
1.406,902 0,018 0,745 
1.409,863 0,028 1,394 
1.410,000 0,001 0,064 
1.415,000 0,048 1,639 
1.419,720 0,045 1,349 
1.419,748 0,000 0,008 
1.420,000 0,002 0,075 
1.425,000 0,048 1,784 
1.428,726 0,035 1,151 
1.430,000 0,012 0,353 
1.435,781 0,055 2,097 
1.440,000 0,040 1,864 
1.445,000 0,048 2,074 
1.446,244 0,012 0,857 
1.450,000 0,036 1,990 
1.452,771 0,026 1,900 
1.455,000 0,021 1,439 
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1.459,632 0,044 2,982 
1.460,000 0,003 0,234 
1.466,993 0,066 3,992 
1.470,000 0,029 1,786 
1.475,000 0,048 2,654 
1.476,877 0,018 0,861 
1.476,892 0,000 0,007 
1.480,000 0,030 1,112 
1.480,143 0,001 0,051 
1.488,039 0,075 2,896 
1.490,000 0,019 0,613 
1.490,746 0,007 0,230 
1.493,588 0,027 1,156 
1.495,000 0,013 0,538 
1.500,000 0,048 1,584 
1.500,385 0,004 0,126 
1.500,567 0,002 0,060 
1.505,000 0,042 1,502 
1.505,625 0,006 0,230 
1.506,145 0,005 0,204 
1.510,000 0,037 1,499 
1.510,339 0,003 0,140 
1.510,739 0,004 0,175 
1.514,162 0,033 1,214 
1.514,721 0,005 0,203 
1.515,000 0,003 0,103 
1.517,061 0,020 0,797 
1.517,399 0,003 0,131 
1.519,261 0,018 0,746 
1.519,755 0,005 0,214 
1.520,000 0,002 0,110 
1.521,252 0,012 0,577 
1.521,805 0,005 0,252 
1.522,543 0,007 0,316 
1.522,729 0,002 0,075 
1.524,501 0,017 0,632 
1.528,326 0,036 1,865 
1.530,000 0,016 0,885 
1.532,280 0,022 1,207 
1.532,578 0,003 0,161 
1.535,000 0,023 1,312 
1.536,025 0,010 0,539 
1.536,143 0,001 0,061 
1.539,480 0,032 1,708 
1.540,000 0,005 0,267 
1.541,977 0,019 1,103 
1.545,000 0,029 1,375 
1.549,522 0,043 1,889 
1.549,675 0,001 0,064 
1.550,000 0,003 0,135 
1.555,000 0,048 2,294 
1.557,220 0,021 0,903 
1.560,000 0,026 1,164 
1.562,899 0,028 1,545 
1.565,000 0,020 0,804 
1.568,722 0,035 1,041 
1.570,000 0,012 0,373 
1.576,960 0,066 2,087 
1.580,000 0,029 0,410 
1.583,535 0,034 1,484 
1.583,581 0,000 0,019 
1.585,000 0,013 0,458 
1.590,000 0,048 0,674 
1.590,264 0,003 0,057 
1.590,289 0,000 0,005 
1.595,000 0,045 1,752 
1.600,000 0,048 1,199 
1.601,164 0,011 0,273 
1.601,823 0,006 0,155 
1.605,000 0,030 1,143 
1.610,000 0,048 2,374 
1.613,844 0,037 1,560 
1.613,851 0,000 0,003 
1.615,000 0,011 0,410 
1.620,000 0,048 2,134 

P.K. Tuberia Desmonte 
1.622,407 0,023 0,787 
1.622,438 0,000 0,009 
1.625,000 0,024 0,883 
1.630,000 0,048 2,499 
1.635,000 0,048 2,179 
1.635,399 0,004 0,172 
1.636,315 0,009 0,410 
1.637,671 0,013 0,477 
1.638,328 0,006 0,213 
1.640,000 0,016 0,585 
1.645,000 0,048 1,694 
1.646,647 0,016 0,629 
1.646,708 0,001 0,024 
1.650,000 0,031 1,593 
1.654,941 0,047 1,827 
1.660,000 0,048 2,063 
1.661,218 0,012 0,489 
1.665,000 0,036 1,157 
1.668,587 0,034 1,717 
1.670,000 0,013 0,586 
1.672,733 0,026 0,814 
1.675,000 0,022 0,596 
1.677,208 0,021 1,048 
1.677,232 0,000 0,011 
1.680,000 0,026 0,927 
1.681,908 0,018 0,593 
1.682,499 0,006 0,176 
1.685,000 0,024 0,767 
1.688,222 0,031 1,343 
1.688,239 0,000 0,007 
1.690,000 0,017 0,605 
1.695,000 0,048 2,484 
1.696,409 0,013 0,686 
1.696,910 0,005 0,233 
1.700,000 0,029 1,146 
1.705,000 0,048 1,959 
1.710,000 0,048 1,464 
1.712,490 0,024 0,694 
1.715,691 0,030 1,302 
1.720,000 0,041 0,581 
1.721,401 0,013 0,189 
1.721,422 0,000 0,003 
1.725,000 0,034 1,015 
1.727,177 0,021 0,711 
1.730,000 0,027 0,773 
1.731,017 0,010 0,275 
1.735,000 0,038 1,668 
1.735,781 0,007 0,340 
1.739,488 0,035 0,963 
1.740,000 0,005 0,130 
1.745,000 0,048 2,154 
1.746,002 0,010 0,362 
1.746,030 0,000 0,010 
1.750,000 0,038 1,282 
1.755,000 0,048 1,619 
1.758,551 0,034 0,866 
1.758,599 0,000 0,012 
1.760,000 0,013 0,459 
1.764,079 0,039 1,243 
1.764,519 0,004 0,123 
1.765,000 0,005 0,121 
1.770,000 0,048 2,224 
1.772,686 0,026 0,932 
1.773,549 0,008 0,329 
1.775,000 0,014 0,474 
1.780,000 0,048 2,769 
1.780,385 0,004 0,211 
1.781,892 0,014 0,708 
1.785,000 0,030 1,336 
1.785,812 0,008 0,347 
1.786,502 0,007 0,285 
1.789,450 0,028 1,117 
1.789,761 0,003 0,121 
1.790,000 0,002 0,097 
1.792,309 0,022 1,216 

P.K. Tuberia Desmonte 
1.792,331 0,000 0,009 
1.795,000 0,025 1,140 
1.795,116 0,001 0,052 
1.795,520 0,004 0,183 
1.799,815 0,041 2,078 
1.800,000 0,002 0,095 
1.800,027 0,000 0,014 
1.804,150 0,039 0,556 
1.805,156 0,010 1,368 
1.807,635 0,024 0,022 
1.807,675 0,000 1,181 
1.810,000 0,022 0,051 
1.810,101 0,001 0,965 
1.812,155 0,020 1,203 
1.815,000 0,027 0,124 
1.815,297 0,003 0,016 
1.815,335 0,000 1,284 
1.818,807 0,033 0,424 
1.820,000 0,011 0,979 
1.822,951 0,028 0,670 
1.825,000 0,019 1,572 
1.827,967 0,028 0,058 
1.828,075 0,001 1,166 
1.830,000 0,018 1,349 
1.835,000 0,048 1,589 
1.840,000 0,048 0,422 
1.841,286 0,012 1,632 
1.845,154 0,037 1,705 
1.850,000 0,046 0,253 
1.850,716 0,007 0,023 
1.850,782 0,001 1,771 
1.855,000 0,040 0,518 
1.856,220 0,012 0,031 
1.856,292 0,001 1,557 
1.860,000 0,035 1,799 
1.865,000 0,048 0,155 
1.865,426 0,004 1,504 
1.869,264 0,036 0,285 
1.870,000 0,007 0,421 
1.871,114 0,011 3,829 
1.876,830 0,054 1,223 
1.880,000 0,030 1,103 
1.882,348 0,022 1,561 
1.885,017 0,025 2,745 
1.890,000 0,047 0,672 
1.891,282 0,012 0,061 
1.891,409 0,001 1,996 
1.895,000 0,034 0,403 
1.895,689 0,007 0,317 
1.896,218 0,005 1,954 
1.899,599 0,032 0,012 
1.899,620 0,000 0,219 
1.900,000 0,004 1,391 
1.902,980 0,028 0,049 
1.903,082 0,001 1,028 
1.905,000 0,018 1,559 
1.908,071 0,029 0,470 
1.909,014 0,009 0,482 
1.910,000 0,009 1,077 
1.912,422 0,023 0,018 
1.912,463 0,000 0,997 
1.915,000 0,024 0,391 
1.915,962 0,009 1,581 
1.919,501 0,034 0,219 
1.920,000 0,005 1,574 
1.925,000 0,048 1,340 
1.928,125 0,030 0,845 
1.930,000 0,018 2,521 
1.936,872 0,065 0,321 
1.937,713 0,008 0,967 
1.940,000 0,022 0,774 
1.941,743 0,017 1,504 
1.945,000 0,031 2,069 
1.950,000 0,048 0,948 
1.952,052 0,020 0,065 
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1.952,189 0,001 0,248 
1.952,680 0,005 1,227 
1.955,000 0,022 2,919 
1.960,000 0,048 0,724 
1.961,267 0,012 0,013 
1.961,290 0,000 0,689 
1.962,501 0,012 0,787 
1.965,016 0,024 0,177 
1.965,584 0,005 0,009 
1.965,612 0,000 1,307 
1.970,000 0,042 1,654 
1.975,000 0,048 0,037 
1.975,111 0,001 0,002 
1.975,117 0,000 1,684 
1.979,646 0,043 0,133 
1.980,000 0,003 2,078 
1.985,399 0,051 1,729 
1.990,000 0,044 2,119 
1.995,000 0,048 1,174 
1.999,011 0,038 0,293 
2.000,000 0,009 0,978 
2.004,012 0,038 0,250 
2.005,000 0,009 1,499 
2.010,000 0,048 1,344 
2.015,000 0,048 1,434 
2.018,433 0,033 0,650 
2.020,000 0,015 1,231 
2.023,034 0,029 0,780 
2.025,000 0,019 1,359 
2.030,000 0,048 0,618 
2.032,275 0,022 0,421 
2.033,702 0,014 0,411 
2.035,000 0,012 1,229 
2.039,087 0,039 0,276 
2.040,000 0,009 1,404 
2.045,203 0,049 0,068 
2.045,454 0,002 0,003 
2.045,464 0,000 1,278 
2.050,000 0,043 1,269 
2.055,000 0,048 1,324 
2.060,000 0,048 1,564 
2.065,000 0,048 1,057 
2.068,148 0,030 0,003 
2.068,156 0,000 0,643 
2.070,000 0,018 1,831 
2.074,783 0,045 0,678 
2.076,487 0,016 1,520 
2.080,000 0,033 1,572 
2.084,654 0,044 0,001 
2.084,658 0,000 0,110 
2.085,000 0,003 0,591 
2.086,802 0,017 1,387 
2.090,000 0,030 0,604 
2.091,303 0,012 1,448 
2.095,000 0,035 1,554 
2.100,000 0,048 0,766 
2.102,215 0,021 2,106 
2.107,342 0,049 1,010 
2.110,000 0,025 2,419 
2.115,000 0,048 0,557 
2.116,133 0,011 0,004 
2.116,141 0,000 1,412 
2.120,000 0,037 0,576 
2.121,666 0,016 0,008 
2.121,690 0,000 1,125 
2.125,000 0,031 1,080 
2.128,069 0,029 0,026 
2.128,143 0,001 0,629 
2.130,000 0,018 1,642 
2.134,776 0,045 1,095 
2.137,853 0,029 0,751 
2.139,805 0,019 0,015 
2.139,843 0,000 0,060 
2.140,000 0,001 1,601 
2.144,870 0,046 0,353 

P.K. Tuberia Desmonte 
2.145,968 0,010 1,128 
2.150,000 0,038 0,624 
2.152,527 0,024 1,703 
2.158,152 0,053 0,606 
2.160,000 0,018 1,850 
2.164,397 0,042 0,032 
2.164,472 0,001 0,224 
2.165,000 0,005 2,119 
2.170,000 0,048 0,286 
2.170,689 0,007 0,026 
2.170,751 0,001 1,508 
2.175,000 0,040 0,960 
2.177,992 0,028 0,584 
2.180,000 0,019 2,821 
2.185,385 0,051 2,316 
2.190,000 0,044 0,465 
2.190,960 0,009 1,861 
2.195,079 0,039 1,900 
2.199,991 0,047 0,003 
2.200,000 0,000 0,001 
2.200,003 0,000 1,703 
2.205,000 0,047 1,316 
2.208,943 0,037 0,354 
2.210,000 0,010 1,465 
2.213,139 0,030 0,863 
2.215,000 0,018 2,409 
2.219,652 0,044 0,061 
2.219,770 0,001 0,120 
2.220,000 0,002 2,244 
2.225,000 0,048 0,544 
2.226,256 0,012 0,090 
2.226,469 0,002 0,871 
2.230,000 0,034 0,876 
2.233,748 0,036 0,003 
2.233,762 0,000 0,292 
2.235,000 0,012 1,249 
2.240,000 0,048 0,400 
2.241,512 0,014 2,562 
2.250,000 0,081 2,138 
2.260,000 0,095 0,311 
2.261,262 0,012 0,982 
2.265,000 0,036 0,181 
2.265,724 0,007 0,966 
2.270,000 0,041 0,011 
2.270,050 0,000 1,266 
2.275,000 0,047 1,410 
2.278,941 0,037 0,005 
2.278,955 0,000 0,260 
2.280,000 0,010 1,714 
2.285,000 0,048 1,090 
2.287,893 0,027 0,631 
2.289,549 0,016 0,172 
2.290,000 0,004 1,879 
2.295,000 0,048 2,023 
2.299,729 0,045 0,116 
2.300,000 0,003 4,178 
2.310,000 0,095 1,304 
2.314,424 0,042 0,164 
2.315,000 0,005 1,467 
2.318,328 0,032 0,752 
2.320,000 0,016 1,444 
2.324,660 0,044 0,106 
2.325,000 0,003 2,204 
2.330,000 0,048 0,562 
2.331,298 0,012 0,004 
2.331,308 0,000 1,487 
2.335,000 0,035 1,310 
2.338,077 0,029 0,800 
2.340,000 0,018 0,436 
2.341,062 0,010 1,257 
2.344,246 0,030 0,009 
2.344,270 0,000 0,285 
2.345,000 0,007 1,834 
2.350,000 0,048 1,709 
2.355,000 0,048 1,378 

P.K. Tuberia Desmonte 
2.359,297 0,041 0,223 
2.360,000 0,007 0,270 
2.360,869 0,008 1,267 
2.365,000 0,039 1,041 
2.368,593 0,034 0,005 
2.368,611 0,000 0,390 
2.370,000 0,013 1,134 
2.375,000 0,048 1,358 
2.379,055 0,039 0,017 
2.379,105 0,000 0,298 
2.380,000 0,009 0,067 
2.380,200 0,002 3,102 
2.387,999 0,074 0,826 
2.390,000 0,019 0,316 
2.390,761 0,007 2,249 
2.396,843 0,058 0,868 
2.400,000 0,030 1,179 
2.405,000 0,048 1,346 
2.409,897 0,047 0,028 
2.410,000 0,001 1,810 
2.416,311 0,060 0,999 
2.420,000 0,035 1,534 
2.425,000 0,048 0,352 
2.426,164 0,011 0,966 
2.430,000 0,036 0,494 
2.432,206 0,021 0,377 
2.435,000 0,027 1,574 
2.440,000 0,048 0,965 
2.444,109 0,039 0,003 
2.444,122 0,000 0,118 
2.445,000 0,008 0,503 
2.446,898 0,018 0,812 
2.450,000 0,029 3,308 
2.460,000 0,095 2,078 
2.466,283 0,060 0,872 
2.468,585 0,022 0,526 
2.470,000 0,013 3,638 
2.479,629 0,092 0,135 
2.480,000 0,004 1,473 
2.484,211 0,040 0,889 
2.486,284 0,020 1,393 
2.490,000 0,035 0,673 
2.494,991 0,047 0,008 
2.495,053 0,001 0,667 
2.500,000 0,047 0,496 
2.503,681 0,035 0,283 
2.505,784 0,020 1,993 
2.510,000 0,040 0,535 
2.510,888 0,008 0,005 
2.510,897 0,000 1,661 
2.515,000 0,039 0,674 
2.520,000 0,048 2,969 
2.525,000 0,048 2,069 
2.530,000 0,048 0,101 
2.530,250 0,002 0,001 
2.530,253 0,000 0,422 
2.531,372 0,011 0,010 
2.531,399 0,000 2,347 
2.535,000 0,034 2,694 
2.540,000 0,048 2,556 
2.544,743 0,045 1,320 
2.547,684 0,028 0,938 
2.550,000 0,022 1,584 
2.555,000 0,048 3,364 
2.560,000 0,048 3,209 
2.565,000 0,048 0,638 
2.566,029 0,010 1,679 
2.570,000 0,038 2,320 
2.575,566 0,053 1,666 
2.580,000 0,042 1,466 
2.583,668 0,035 1,450 
2.587,156 0,033 1,205 
2.590,000 0,027 2,204 
2.595,000 0,048 1,969 
2.600,000 0,048 0,286 



ANNEX Núm. 7 MOVIMENT DE TERRES 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 

CLAU: 2016-0011996 
 

8 
  

 

P.K. Tuberia Desmonte 
2.600,953 0,009 0,290 
2.601,921 0,009 0,698 
2.605,000 0,029 0,405 
2.608,007 0,029 0,003 
2.608,031 0,000 0,265 
2.610,000 0,019 0,019 
2.614,153 0,039 0,745 
2.619,089 0,047 2,966 
2.620,000 0,009 0,630 
2.625,000 0,048 2,936 
2.630,000 0,048 1,961 
2.635,000 0,048 0,973 
2.635,703 0,007 0,201 
2.640,000 0,041 3,278 
2.644,771 0,045 4,568 
2.650,000 0,050 4,115 
2.650,532 0,005 0,415 
2.655,000 0,042 3,578 
2.657,567 0,024 1,787 
2.657,750 0,002 0,106 
2.660,000 0,021 1,021 
2.664,216 0,040 2,139 
2.664,252 0,000 0,024 
2.665,000 0,007 0,527 
2.670,000 0,048 3,368 
2.671,125 0,011 0,681 
2.680,000 0,084 9,952 
2.680,680 0,006 1,210 
2.685,000 0,041 5,417 
2.690,000 0,048 3,117 
2.695,000 0,048 2,251 
2.695,696 0,007 0,317 
2.700,000 0,041 2,130 
2.701,390 0,013 0,733 
2.705,000 0,034 1,730 
2.705,343 0,003 0,145 
2.705,433 0,001 0,036 
2.710,000 0,043 1,995 
2.710,164 0,002 0,071 
2.711,032 0,008 0,354 
2.715,000 0,038 1,448 
2.718,318 0,032 1,675 
2.720,000 0,016 0,789 
2.722,520 0,024 1,131 
2.725,000 0,024 0,974 
2.730,000 0,048 1,509 
2.735,000 0,048 0,674 
2.740,000 0,048 2,139 
2.745,000 0,048 1,484 
2.746,263 0,012 0,461 
2.750,000 0,036 1,259 
2.750,521 0,005 0,165 
2.750,880 0,003 0,114 
2.750,936 0,001 0,018 
2.755,000 0,039 1,157 

P.K. Tuberia Desmonte 
2.760,000 0,048 1,639 
2.765,000 0,048 2,329 
2.767,982 0,028 1,273 
2.768,032 0,000 0,021 
2.770,000 0,019 0,944 
2.775,000 0,048 2,134 
2.779,433 0,042 1,666 
2.779,443 0,000 0,004 
2.780,000 0,005 0,206 
2.785,000 0,048 1,529 
2.790,000 0,048 0,799 
2.800,000 0,095 1,598 
2.805,000 0,048 0,799 
2.810,000 0,048 0,799 
2.811,080 0,010 0,173 
2.811,143 0,001 0,010 
2.815,000 0,037 1,608 
2.816,347 0,013 0,739 
2.820,000 0,035 1,902 
2.823,359 0,032 1,276 
2.825,000 0,016 0,755 
2.830,000 0,048 2,189 
2.830,408 0,004 0,181 
2.831,026 0,006 0,276 
2.835,000 0,038 2,078 
2.836,996 0,019 1,147 
2.837,024 0,000 0,016 
2.840,000 0,028 1,687 
2.843,260 0,031 1,708 
2.843,375 0,001 0,060 
2.845,000 0,015 0,840 
2.850,000 0,048 2,439 
2.853,845 0,037 1,772 
2.855,370 0,014 0,706 
2.860,000 0,044 1,888 
2.862,885 0,027 1,090 
2.862,900 0,000 0,006 
2.865,000 0,020 0,779 
2.870,000 0,048 1,859 
2.870,761 0,007 0,335 
2.875,575 0,046 2,363 
2.880,000 0,042 1,375 
2.883,081 0,029 0,936 
2.884,063 0,009 0,293 
2.885,000 0,009 0,289 
2.889,834 0,046 1,464 
2.890,000 0,002 0,054 
2.890,044 0,000 0,015 
2.895,000 0,047 1,867 
2.895,472 0,004 0,178 
2.895,519 0,000 0,018 
2.900,000 0,043 1,585 
2.900,916 0,009 0,309 
2.904,889 0,038 1,370 
2.905,000 0,001 0,039 

P.K. Tuberia Desmonte 
2.909,607 0,044 2,192 
2.909,722 0,001 0,054 
2.910,000 0,003 0,127 
2.914,687 0,045 2,122 
2.915,966 0,012 0,555 
2.918,436 0,023 0,943 
2.919,130 0,007 0,257 
2.920,000 0,008 0,309 
2.920,218 0,002 0,076 
2.920,882 0,006 0,216 
2.922,162 0,012 0,269 
2.923,390 0,012 0,414 
2.924,586 0,011 0,463 
2.925,000 0,004 0,140 
2.930,000 0,048 2,641 
2.930,199 0,002 0,152 
2.931,981 0,017 1,331 
2.935,000 0,029 1,936 
2.939,525 0,043 2,524 
2.939,538 0,000 0,007 
2.940,000 0,004 0,263 
2.945,000 0,048 3,429 
2.945,059 0,001 0,048 
2.950,000 0,047 4,409 
2.959,085 0,086 7,653 
2.960,000 0,009 0,611 
2.962,157 0,020 1,209 
2.970,000 0,075 4,201 
2.980,000 0,095 5,597 
2.985,748 0,055 2,949 
2.986,665 0,009 0,434 
2.990,000 0,032 1,859 
2.996,552 0,062 5,370 
3.000,000 0,033 3,219 
3.001,095 0,010 0,939 
3.003,767 0,025 1,704 
3.005,000 0,012 0,295 
3.009,492 0,043 0,231 
3.010,000 0,005 0,018 
3.012,622 0,025 0,092 
3.014,105 0,014 0,014 
3.015,000 0,009 0,009 
3.020,000 0,048 0,504 
3.020,263 0,002 0,074 
3.020,334 0,001 0,020 
3.022,799 0,023 0,243 
3.025,410 0,025 0,025 
3.030,000 0,044 0,044 
3.049,318 0,142 1,535 

 

Rasa canonada hidrant (a partir del PK 0+090) 
 
P.K. Desmonte 

90,000 47,969 
  5,328 

100,000 53,297 
  5,667 

110,000 58,964 

P.K. Desmonte 
  4,123 

120,000 63,087 
90,000 47,969 

  5,328 
100,000 53,297 

P.K. Desmonte 
  5,667 

110,000 58,964 
  4,123 

120,000 63,087 

 

El volum total de Desmunt per a les rases corresponents a les canonades d’abastament d’aigua potable 
és 1.186,025 m3. 
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RASA CANONADA SERVEIS 

 
P.K. Tuberia Desmonte 

4,782 0,024 0,850 
5,000 0,001 0,021 
7,049 0,034 0,230 
7,429 0,003 0,051 
9,269 0,044 0,340 

10,000 0,007 0,185 
10,258 0,045 0,073 
11,987 0,015 0,695 
20,000 0,085 3,911 

P.K. Tuberia Desmonte 
20,583 0,018 0,232 
25,000 0,107 1,413 
26,676 0,027 0,514 
29,343 0,121 0,898 
30,000 0,030 0,211 
32,107 0,131 0,628 
40,000 0,070 2,054 
45,691 0,160 1,557 
48,377 0,083 0,977 

P.K. Tuberia Desmonte 
49,998 0,168 0,614 
50,000 0,083 0,001 
53,096 0,184 1,188 
53,259 0,084 0,067 
55,000 0,192 0,914 
58,695 0,103 1,626 
60,000 0,199 0,318 
63,579 0,121 0,919 

 

TOTALES
Vol. de ocup. de la Tubería 2,139
Vol. de Desmonte Total 20,487  
 

RASA SERVEIS PREVISIÓ EDAR 
P.K. S.Tuberia S.Sorra S.Resto S.Vegetal S.DesmonteV.Tuberia V.Sorra V.Resto V.Vegetal V.Desmonte

2921,162 0,078 0,337 0,264 0,113 0,791
2931,102 0,078 0,337 0,725 0,113 1,251 0,775 3,350 4,915 1,123 10,149
2946,102 0,078 0,337 0,725 0,113 1,255 1,170 5,055 10,875 1,695 18,795
2961,102 0,078 0,337 0,735 0,113 1,263 1,170 5,055 10,950 1,695 18,885
2976,102 0,078 0,337 0,774 0,113 1,302 1,170 5,055 11,318 1,695 19,238
2991,102 0,078 0,337 0,779 0,113 1,307 1,170 5,055 11,648 1,695 19,568
3005,000 0,078 0,337 0,461 0,113 0,988 1,084 4,684 8,617 1,570 15,948  

TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería 6,539
Volumen del material Sorra 28,253
Volumen del material restante 58,322
Volumen de Tierra Vegetal 9,474
Volumen de Desmonte Total 102,582  
 

VIAL D’ACCÉS AL PAIF 

PK Terraplén Des. TierraDes. TránsDes. RocaT.Vegetal Veg.Des Veg.Ter Cajeo
5,128 1,928 0,000 0,000 1,011 3,631 1,568 1,324 0,000

10,000 4,128 0,000 0,000 2,415 5,907 3,913 1,794 0,000
15,000 10,967 0,000 0,000 0,676 6,592 2,063 4,361 0,000
17,060 5,091 0,000 0,000 0,000 2,415 0,286 2,126 0,000
20,000 5,112 0,000 0,000 0,013 3,230 0,729 2,427 0,000
29,758 7,630 0,000 0,000 0,349 9,591 5,572 3,732 0,000  

Volums totals
Volumen Terraplén 33,796
Volumen Desmonte 2,575
Volumen Vegetal 25,313
-            Desmonte 11,931
-            Terraplén 13,382
Volumen Cajeo 0,000
Superficie Desbroce 121,362
-            Desmonte 47,724
-            Terraplén 53,528  
 

ESPLANADA HIDRANT (Punt de càrrega per mitjans terrestres) 

Volums totals 
Volumen Terraplén 3,348 
Volumen Desmonte 147,875 
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DIPÒSIT PAIF 

Volums totals 
Volumen Terraplén 0,002 
Volumen Desmonte 117,190 
 

5. CUBICACIÓ DE LES CAPES DE FERM 

Les diferents seccions que s’han tingut en compte per realitzar el model del terreny han estat les 
següents: 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 1
RASA PER CUNETA

RASA TIPUS 2
RASA PER CALÇADA

 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 3
RASA PER ZONA FORESTAL

RASA TIPUS 4
RASA PER ENTRADOR
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EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 5

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA PER CUNETA
DOBLE CANONADA

RASA TIPUS 6
RASA PER CALÇADA
DOBLE CANONADA

 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 7
RASA PER ZONA FORESTAL
DOBLE CANONADA

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 8
RASA PER ZONA FORESTAL
CANONADA ABASTAMENT + PREVISIÓ EDAR

 

EIX EN PLANTA 
i ALCAT

RASA TIPUS 9

RASA EN SORTIDA ESTACIÓ IMPULSIÓ
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P.K. Inici P.K. Final Secció Tipus Rasa P.K. Inici P.K. Final Secció Tipus Rasa
0,00 11,80 Tipus 9 906,00 1524,00 Tipus 1

11,80 188,00 Tipus 1 1524,00 1536,50 Tipus 2
188,00 192,50 Tipus 4 1536,50 1792,00 Tipus 1
192,50 236,00 Tipus 1 1792,00 1804,00 Tipus 2
236,00 242,50 Tipus 4 1804,00 2615,00 Tipus 1
242,50 273,50 Tipus 1 2615,00 2635,00 Tipus 6
273,50 278,50 Tipus 4 2635,00 2682,00 Tipus 7
278,50 545,00 Tipus 1 2682,00 2696,00 Tipus 3
545,00 560,00 Tipus 2 2696,00 2706,00 Tipus 2
560,00 576,00 Tipus 1 2706,00 2922,00 Tipus 1
576,00 589,00 Tipus 4 2922,00 3005,00 Tipus 8
589,00 816,50 Tipus 1 3005,00 3013,00 -
816,50 823,50 Tipus 4 3013,00 3021,00 Tipus 3
823,50 898,50 Tipus 1 3021,00 3025,00 -
898,50 906,00 Tipus 4 3025,00 3049,32 Tipus 3

Resum Tipologia de Rasa

 
 

Les dades obtingudes són: 
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El quadre resum obtingut és el següent: 

RASES CANONADES D’AIGUA POTABLE    

Ocupació de la Canonada 30,498
Material Sorra 584,739
Material restante (reblert) 143,206
Material Tot-u 338,242
Material Formigó 26,452
Cuneta TTR 517,144
Cuneta en 'V' 1,444
Material DTS 1,590
Terra Vegetal 15,985
Terraplè Total 1.628,801

Volums totals

 
La cubicació de les capes de ferm en el vial d’accés al PAIF i a l’esplanada d’hidrant s’ha calculat agafant 
la superfície afectada per l’espessor de cada capa, segons la secció del paquet de ferm establert. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 8. Ferms i Paviments 
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1. INTRODUCCIÓ 

En l’àmbit del projecte, es preveu realitzar un camí d’accés al dipòsit destinat a punt d’aigua per incendis 
forestals (PAIF) i una zona de maniobra i càrrega per a vehicles terrestres d’extinció. 

En el present annex s’estableixen els criteris que han permès seleccionar i projectar la solució idònia per 
al paquet de ferm d’aquests espais, seguint el procediment per a la definició de la secció estructural del 
paviment que es basa en el compliment de la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”. 

2. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT DE LA SECCIÓ DEL FERM 

El procediment seguit per a la definició de la secció estructural del paviment urbà, es basa en el 
compliment de la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”. Considerant que en la zona de càrrega per a 
mitjans terrestres d’extinció s’ha de permetre la maniobrabilitat d’aquests vehicles, es preveu que hi hagi 
un ús més agressiu del paviment.  

Pel dimensionament de la secció del ferm, la norma relaciona els següents factors: 

 Intensitat de trànsit que haurà de suportar. Intensitat Mitja Diària de vehicles pesats (IMDp) 

 Tipologia de terreny existent (esplanada). 

2.1. Definició funcional de la via 

La definició funcional de la via es fa en base a la Intensitat Mitja Diària de vehicles pesats 
(IMDp) de la via, que es preveu, en aquest cas, com vehicles pesats els camions de càrrega útil 
superior a 3 tones, de més de 4 rodes i sense remolc, els camions amb un o varis remolcs, els 
vehicles articulats i els especials, i els vehicles dedicats al transport de persones amb més de 9 
places. 

Els vehicles lleugers no es tenen en compte a efectes del càlcul del paviment, ja que la seva 
incidència és mínima. 

Es defineixen 8 tipus de categories de trànsit pesat, segons el la IMDp que es preveu que 
circularan per la via projectada durant el primer any de posada en servei. 

Categoria 
de trànsit 

pesat 
T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

IMDp 
(vehicles 

pesats/dia) 
≥ 4.000 ≥ 2.000 < 

4.000 
≥ 800   < 

2.000 
≥ 200   < 

800 
≥ 100 
< 200 

≥ 50 
< 100 

≥ 25 
< 50 < 25 

Quadre núm. 1. Categories de trànsit pesat 

2.2. Esplanada 

L’objectiu de la secció estructural del ferm és repartir les càrregues de trànsit per que puguin ser 
suportades per l’esplanada. Per aquest motiu l’espessor del ferm i la disposició de la seva secció 
estructural, dependrà de la capacitat portant de l’esplanada. 

Per a la definició de l’estructura del ferm es consideren tres tipus diferents d’esplanades en funció 
del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (EV2), obtingut d’acord amb la NLT-357. 

Categoria  
esplanada 

E1 E2 E3 

EV2 
(MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Quadre núm. 2. Categories d’esplanada 
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3. DEFINICIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL 

3.1. Valoració dels paràmetres de càlcul 

Per a la definició del paràmetre IMDp de la zona de trànsit que forma part del projecte, s’ha 
considerat un valor inferior a 25, pel que s’adopta una categoria de trànsit pesat tipus T42. 

Tenint en consideració que la zona és rocosa, es pren com a tipus d’esplanada la E3 (Esplanada 
formada per sols adequats). 

3.2. Secció del paquet de ferm 

Amb els dos paràmetres anteriors valorats, la Norma 6.1-IC recomana diverses solucions de 
secció estructural, però considerant el tipus de paviment que es vol deixar, es designa una secció 
equivalent al tipus T4231, que correspon a la següent composició: 

Secció estructural del paviment 
Capa Espessor Tipologia 

Mescla Bituminosa 5 cm DTS 
(segons Nota 2 de la Figura 2.2 de la Norma 6.1-IC) 

Base regularització 20 cm Tot-u artificial 

Quadre núm. 3. Secció estructural del paviment 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 9. Càlculs Estructurals 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és justificar el dimensionament estructural dels elements que composen el 
dipòsit destinat a punt d’aigua per incendis forestals, de 200 m3 de capacitat amb tipologia cilíndrica, de 
8,64 m de diàmetre interior i 3,50 m d’alçada de paret, descrivint les bases de càlcul i la metodologia de 
càlcul aplicada. 

2. MEMÒRIA DE CÀLCUL 

A continuació s’adjunta la memòria de càlcul estructural facilitada per l’empresa Tehorsa, especialitzada 
en la construcció de dipòsits de formigó. 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El present annex té per objectiu l'estudi de les necessitats d'abastiment del Castell-Monestir 
d'Escornalbou, l'avaluació dels recursos disponibles, el càlcul de les canonades d'impulsió, el 
dimensionament de la bomba a instal·lar i la valvuleria necessària per a la correcta distribució de l'aigua. 

Les necessitats d'abastiment seran calculades per a les activitats futures que s'han considerat, basant-
nos a l'estudi realitzat anteriorment per la Diputació de Tarragona. 

Actualment l’abastament es realitza amb dipòsits o cisternes d’aigua que provenen de la població de 
l’Argentera, amb el cost, els condicionants i restriccions que això comporta. Només poden estan 
operatius els serveis-WC existents. 

La captació tindrà el seu origen a l'actual pou de l'Argentera, utilitzant la seva caseta de bombes i 
clorament per la ubicació dels equips d'impulsió i del dipòsit d'aspiració. 

Aprofitant el traçat de la canonada d'impulsió es realitzarà un dipòsit obert de formigó armat que dotarà a 
la zona d'un punt d'aigua per incendis forestals, seguint els requeriments de Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat i Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Aquest dipòsit es 
dotarà de la valvuleria necessària per al seu correcta funcionament. 

A continuació es realitzaran els càlculs necessaris per a la realització de l'abastament d'aigua potable al 
Castell-Monestir d'Escornalbou.  

2. AVALUACIÓ DE LA DEMANDA. 

Les necessitats totals d’aigua potable poden variar de forma substancial segons les infraestructures i els 
serveis que es pretenguin instal·lar en el Castell-Monestir d’Escornalbou per part del Departament de 
Cultura de la Generalitat i/o per part dels altres organismes o entitats implicades: Ajuntaments, 
Departament d’Agricultura, Diputació de Tarragona, o el propi Patronat com a organisme que aplega 
aquestes entitats en la gestió i planificació del Castell i el seu entorn. 

Si bé en aquests moments no està clara aquesta planificació ni les necessitats concretes de futur, es 
dedueix de l'estudi realitzat per Diputació i per la consulta a diferents organismes, que com a mínim hi 
haurà d’haver els serveis actuals de recepció i lavabos-WC, i la implantació d’uns serveis mínims de bar 
o bar-restaurant per tal d’acollir als visitants de forma mínimament adequada. També cal contemplar la 
possibilitat de crear un mínim allotjament a mig termini, que a efectes de càlcul el podem considerar 
equivalent al consum d’una RCP (residència – casa de pagès), amb una capacitat màxima de 15 places. 

No obstant, cal considerar com a plausible i interessant a mig o llarg termini l’objectiu de disposar d’un 
hotel rural d’unes 35 places (entre 15 i 20 habitacions) i un restaurant d’un mínim de 40 places de 
capacitat (hipòtesi 1).  

Cal sumar, a més a més, el volum de 400 excursionistes diaris en temporada alta i de 200 en temporada 
baixa o entre mig de setmana. 

El consum variarà molt segons les temporades: la temporada alta es considera entre l’abril i el setembre. 
La resta de l’any el consum serà molt menor. També variarà substancialment el consum els caps de 
setmana i entre setmana (encara que ens trobem en temporada alta).  

Aquests paràmetres de variació fan convenient que el càlcul de consum per al dimensionament de les 
alternatives es realitzi com a mínim en períodes d’una setmana en temporada alta, que serà l’equivalent 
al màxim de consum, donat que tenim una capacitat de reserva d’aigua al Castell-Monestir d’un total de 
328 m3 d’aigua, que es poden anar omplint entre setmana i que pot donar servei el cap de setmana, 
moment en el qual hi ha la màxima demanda. 
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Com es pot veure en els quadres anteriors, el consum unitari per excursionista o per habitant equivalent 
variarà segons la tipologia, i ens permetrà calcular el resultat del consum màxim diari d’aigua, així com el 
consum màxim setmanal.  

Es pren com a referència l'estimació de la distribució dels consums en el sector serveis any 2007, del 
informe de IDESCAT i l'Agència Catalana de l'Aigua, que es pot observar als següents anteriors. 

L'estimació de usos i visitants que rebrà el Castell-Monestir previstos es treu del informe realitzat per la 
Diputació de Tarragona. El càlcul de cabals diaris i setmanals es poden observar al següent quadre: 

Infraestructures i 
serveis 

Capacitat nominal 
del local o 

establiment 

Hab. Eq. en 
màx. 

ocupació  

Consum 
unitari (lit/hab. 

eq. i dia) 

Consum total 
màx. diari (m3) 

Hotel Rural 15 habitacions 
dobles 

35 250 8,75 

Restaurant 40 50 27 1,35 

Bar 100 200 10 2 

Excursionistes  400 400 75 30 

TOTAL  consum màxim diari 42,1 

TOTAL consum màxim setmanal 294,7 

3. CÀLCUL DEL CABAL D'IMPULSIÓ. 

Per al dimensionament de la infraestructura s'han de tenir en compte les necessitats potencials de la 
instal·lació a dissenya i els condicionants de la captació i impulsió. 

Per la determinació del cabal de càlcul considerarem les següents dades: 

CABAL POU ARMENTERA 17,5 m3/h 

DIPÒSIT BOMBERS 200 m3 

DIPÒSIT CASTELL 328 m3 

El cabal punta necessari s'obtindrà de les següents consideracions mínimes establertes de l'experiència 
en el disseny d'aquest tipus d'instal·lacions i en les limitacions que suposen:la captació i el traçat de la 
canonada d'impulsió: 

1..- Les necessitats s'han de poder cobrir en un període no superior a 8 hores de funcionament: 

42,1 m3/dia en 8 hores= 5,26 m3/h 

2n.- El dipòsit de bombers ha de poder omplir-se en menys de 48 hores. 

200 m3 entre 48 hores= 4,16 m3/h 
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3r.- El dipòsit d'Escornalbou ha de poder omplir-se en menys de 4 dies (funcionant en les hores vall 
de consum elèctric) i tenir una reserva aproximada de 7 dies: 

328 m3 entre 30 hores= 10,93 m3/h 

Necessitats en 1 setmana 294,7 m3/ volum 328 m3 

4t.- En el cas més desfavorable el cabal d’impulsió serà el necessari pel dipòsit de bombers més el 
del dipòsit d’Escornalbou simultàniament, essent aquest de 15,1 m3/h. 

5è.- Igualment cal tenir en consideració el funcionament en sèrie del sistema d’impulsió amb el de la 
bomba del pou, s’ha disposat d’un dipòsit intermig de regulació de 5.000 litres, estimant una 
parada de la bomba del pou cada dues hores aproximadament, interval acceptable per a 
mantenir la vida útil de la bomba. 

6è.- La canonada d'impulsió degut al seu traçat sinuós (ha de passar per la zona de cuneta de 
l'actual Camí de l'Argentera al Castell) deuria de ser de Polietilè, en diàmetres que permetin un 
radi de curvatura mínim. Aquest diàmetres haurien de ser inferiors a 110 mm, ja que aquest es el 
màxim diàmetre que es proporciona en carrets.  

Aquestes dades son una estimació que anirà conformat amb la capacitat màxima de les canonades i les 
corbes de les bombes a escollir. 

Amb tots els paràmetre de disseny, s'ha escollit una cabal de 15,1 m3/h. 

4. DIMENSIONAMENT DE LA CANONADA. 

Amb el cabal justificat amb els paràmetres de disseny considerats es realitzarà en primer lloc el 
dimensionament de la canonada. Aquest dimensionament es clau degut als condicionants en traçat i 
diferència de cotes que tindrà la infraestructura.  

La canonada d'impulsió funcionarà per bombament des de el pou de captació de l'Argentera. El pou 
subministrarà l'aigua a un dipòsit de trencament de càrrega que servirà d'aspiració a la motobomba que 
impulsarà l'aigua fins al dipòsit del Castell d'Escornalbou.  

Per al dimensionament de la canonada d'impulsió s'han considerat els següents paràmetres: 

o La velocitat de circulació no superi el 1 m/s, per evitar una potència excessiva a la bomba 
d'impulsió. 

o La canonada ha de ser flexible degut a la seva ubicació (interior d'una cuneta d'un camí rural), 
durabilitat i muntatge: Per aquest motiu s'ha escollit canonada de PEAD 100. 

o Els timbratges de les canonades s'han escollit amb l'alçada manomètrica calculada per a la 
bomba dimensionada, després de la realització de varies iteracions. 

A continuació es calculen les dimensions i timbratges de la canonada. 

4.1. Fórmules aplicades per al càlcul de l'alçada piezomètrica. 

El càlcul realitzat per efectuar la comprovació pertinent, es duu a terme mitjançant la fórmula de Prandt- 
Colebrook, tenint en compte els següents paràmetres: 

o Longitud total de la canonada: Corresponent al propi traçat de la canonada i que equival a la 
distància existent entre l’inici i final de les canonades amb el mateix diàmetre. 

o Desnivell: Equivalent a l’altura geomètrica que és la diferència de cotes geogràfiques de nivell 
entre els punts inicial i final de la canonada. 

o Cabal circulant: Valor que obtindrem en funció del consum que s'ha estimat anteriorment: 4,2 l/s. 

o Material de la canonada : Les canonades a instal·lar seran de Polietilè d’alta densitat PE 100. El 
coeficient de rugositat adoptat serà de 0,007. Amb excepció del tram despenjat que s'ha 
dissenya amb canonada d'acer amb brida per facilitar el seu muntatge i durabilitat. 

o Característiques topogràfiques del terreny: Que reflecteixen la situació de la canonada en plànols 
de planta i perfil. 

Com a condició general s’ha de considerar que: 

o Els valors de fregament de l’aigua amb les parets de la canonada són independents de la pròpia 
pressió de l’aigua. 

o En tota conducció, amb un diàmetre interior constant, a igualtat de cabal, correspon una velocitat 
mitja de l’aigua uniforme. 
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o Els factors principals que influeixen en la pèrdua de càrrega, per a un mateix diàmetre de 
canonada són: la velocitat de circulació de l’aigua i el valor de la rugositat de les parets interiors 
de la canonada. 

La pèrdua de pressió ó de càrrega total en una canonada vindrà expressada  per: 

J = Jt + Ja 

On: 

Jt = Pèrdues de càrrega per  fregaments propis en la canonada (pèrdues longitudinals) 

Ja = Pèrdua de càrrega per fregaments addicionals (pèrdues localitzades) 

Durant la circulació de l’aigua (ó un altre fluid) es produeixen fregaments entre les partícules d’aquesta i 
les parets interiors de la canonada, afectant ales zones de contacte i d’influència. El fregament, definit pel 
seu coeficient λ, depèn de la rugositat interior de la canonada. La rugositat absoluta K és l’alçada 
màxima de les imperfeccions de la seva superfície interior i la rugositat relativa K/D és la relació entre la 
rugositat absoluta i el diàmetre de la canonada. La resistència per fregament depèn de la rugositat 
relativa, ja que una mateixa rugositat absoluta està relacionada amb el major ó menor diàmetre de la 
canonada. El líquid pot circular per l’interior del tub en règim laminar ó turbulent, segons les condicions 
que es presentin. Aquestes i el propi coeficient λ dependran de: 

− El diàmetre interior de la canonada. 

− La velocitat mitja de circulació. 

− La rugositat de les parets interiors de la canonada. 

− La viscositat cinemàtica del líquid, a la temperatura de servei. 

Aquests factors són independents de la pressió del líquid en l’interior de la canonada. 

La fórmula de Reynolds , coneguda pel seu coeficient o nombre de Reynolds (Re), està relacionada amb 
el coeficient de fregament λ, i combina , adimensionalment, aquestes magnitud. L’expressió matemàtica 
del número de Reynolds ve donada per: 

ν
VxDRe =  

On :  

V = Velocitat mitja circulant de l’aigua, en m/s. 

D = Diàmetre interior de la canonada, en m. 

ν = Viscositat cinemàtica del líquid , en m²/s. 

El valor del número de Reynolds, referit al corrent d’un líquid en l’interior d’una canonada, determina el 
tipus d’aquest corrent: 

− Re < 2.000, Corrent laminar. Influeixen els esforços que corresponen a la viscositat, referits al 
número de Reynolds. 

− Re > 40.000, Corrent turbulent. Influeix la rugositat de les parets de la canonada, referida al 
coeficient de fregament λ. 

− 2.000 < Re < 40.000, Règim de transició, podent determinar corrents d’una ó un altra classe. 
Influeixen simultàniament el número de Reynolds i la rugositat. 

− Quan Re = 2.000, es produeix la velocitat crítica inferior. 

− Quan Re = 40.000, es produeix la velocitat crítica superior. 

Un cop coneguts aquests paràmetres, es fa servir la fórmula de Darcy-Weisbach, per a l’obtenció de 
pèrdues de càrrega en conduccions, i que obeeix a la següent expressió: 

gD
vJ

2

2

λ=  

on:  

J = pèrdua de càrrega unitària. 
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λ = Coeficient de fregament. 

v = velocitat mitja circulant. 

g = acceleració de la gravetat. 

D = diàmetre interior de la canonada. 

Càlcul del coeficient de fregament ( λ ): Existeixen un gran número de fórmules empíriques per a 
determinar el coeficient de fregament, però el cas més general es considerar el coeficient de fricció λ 
com  funció: 

Del número de Reynolds, Re. 

De la rugositat relativa de la canonada, K/D. 

La influència d’aquests dos paràmetres sobre el coeficient de fregament és quantitativament molt diferent 
segons les característiques del corrent. En règim laminar desapareix la influència del terme del 
fregament, perquè els fregaments de la superfície resten envoltats en un moviment ordenat y λ només 
depèn de Re. Per el contrari, quan el número de Reynolds és molt alt, la seva influència s’anul·la, 
resultant λ dependent només de la rugositat relativa. En la zona de transició influeix simultàniament Re y 
K/D. 

Fórmula de Colebrook (càlcul de λ) : 









λ×

+
×

−=
λ Re

51,2
D71,3

Klog21
 

Va ser desenvolupada empíricament i pot considerar-se de aplicació general per a canonades llises, 
semi-rugoses, i rugoses, para Re > 2000 ( a excepció del règim laminar, Re< 2000, en que s’ha d’utilitzar 
la fórmula de Poiseuille). A la fórmula de Colebrook es relaciona λ amb la rugositat relativa i el número de 
Reynolds. 

Pèrdues localitzades: Les pèrdues de càrrega localitzades són pèrdues addicionals d’un accessori o 
peça especial que es corresponen amb una pèrdua de càrrega equivalent a una longitud determinada de 
canonada recta del mateix diàmetre. Depenen únicament de la velocitat i del tipus de peça especial 
originària de la pèrdua. Així, el seu càlcul respon a la següent expressió: 

g2
vJ

2

11 ×ξ=  

on: 

ξ1: Paràmetre sense dimensions que depèn del tipus i forma de peça originària de la pèrdua localitzada. 

v: velocitat del fluid en m/s 

g: acceleració de la gravetat en m/s2 

Càlcul de ξ1: Al cas del present projecte, les peces que s’incorporen a les conduccions són colzes. Per a 
l’obtenció del paràmetre ξ1 es faran servir els següents valors (obtinguts del llibre “Manual General” de 
Uralita, editorial Paraninfo, pàgina 132): 

α 20 40 60 80 90 100 120 140 

ξ1 0,046 0,139 0,364 0,740 0,984 1,260 1,861 2,481 

Per valors d’angles entremitjos als expressats, es calcula la següent expressió per tal de poder 
interpolar: 
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ξ1= 7E-05α2,1225
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Degut a la velocitat final circulant per la canonada no s'ha procedit a la realització del càlcul de las 
pèrdues localitzades al considerar-les menyspreables. 

4.2. Resultats de les pèrdues de càrrega. 

Després de la realització de les iteracions necessàries, s'ha considerat com a idoni que les pèrdues de 
càrrega fossin les mínimes possibles amb canonada de PEAD de 110 mm i diferents timbratges segons 
la pressió de treball. 

La canonada de 110 mm es idònia degut a que pot trobar-se en rotllos de 50 m i per tant es necessita de 
menys soldadures per unitat de longitud i de radis de curvatura més petits. 

El factor mes restrictiu del traçat ha estat intentar que la pressió màxima a la canonada no superés els 
250 m o 25 kg/cm2 (el timbratge màxim de les canonades comercial de polietilè). 

S'ha de tenir en compte que el desnivell a superar es: 

COTA ENTRADA A DIPÒSIT 590,0 m 

COTA RECOLZAMENT 
BOMBA 362,7 m 

ALÇADA GEOMÈTRICA 227,3 m 

COTA MÍNIMA TRAÇAT 359,5 m 

ALÇADA GEOMÈTRICA 230,5 m 

Com es pot observar existeixen punts molt propers a PN 25. Aplicant les fórmules i iterant varis solucions 
s'obtenen els següents resultats: 

tipus e (mm) D (m) Q (m3/s) v (m/s) Re f L (m) Δh (m) 

PEAD 110PN6 0,007  0,1016  0,0042  0,523 4,29E+04 0,02224 30,00 0,092 

PEAD 110PN10 0,007  0,0968  0,0042  0,576 4,50E+04 0,02202 305,00 1,175 

PEAD 110PN16 0,007  0,0900  0,0042  0,666 4,84E+04 0,02170 1095,00 5,984 

PEAD 110PN20 0,007  0,0854  0,0042  0,740 5,10E+04 0,02148 420,00 2,953 

PEAD 125PN25 0,007  0,0908  0,0042  0,655 4,79E+04 0,02174 1191,00 6,238 

ACER 114.3 0,030  0,1079  0,0042  0,464 4,03E+04 0,02320 20,00 0,047 

       

3061,000 16,488 

La longitud total de la canonada es de 3.061 metres, que al plànols es divideixen en el traçat d'impulsió: 
3.050 metres i el traçat de sortida de les bombes: 11 metres. 

La pèrdua de càrrega obtinguda es únicament de 16,488 metres. Per tant l'alçada requerida per a les 
bombes serà: 

Alçada manomètrica: 590 m -362,7 m + 16,488 m= 243,788 metres 

Cota de la línia piezomètrica al pK -0+011 m: 590 m + 16,448 m= 606,488 metres. 
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S'ha de tenir en compte que l'aspiració constarà d'un dipòsit de regulació que estarà ubicat a la part de 
darrera de l'EB. Aquest dipòsit tindrà una cota inferior de 0,6 metres per sobre de la plataforma de les 
bombes, més l'altura d'aigua continguda. Aquesta diferència es compensa amb les pèrdues localitzades. 

La distribució de les canonades per timbratges es la següent: 

 
Plànols de trams de canonada segons els timbratges calculats. 

Per al càlcul dels timbratges s'ha considerat la pressió màxima de treball menys 5 metres de resguard: 

− PN25, pressió de treball màxima: 245 m. 

− PN20, pressió de treball màxima: 195 m. 

− PN16, pressió de treball màxima: 155 m. 

− PN10, pressió de treball màxima: 95 m. 

− PN6, pressió de treball màxima: 55 m. 

4.3. Estudi del Règim No Permanent. 

Un dels règims d’explotació de la canonada d’impulsió a analitzar correspon al règim no permanent amb 
el que es poden produir fenòmens transitoris originats per la variació de les condicions de contorn de la 
instal·lació (tancament d’una vàlvula, parada incontrolada per fallida del subministrament elèctric als 
equips de bombament, etc). Aquests fenòmens transitoris provoquen sobrepressions i subpressions al 
llarg de la canonada d’impulsió que han de ser considerades en el dimensionament de la canonada. 

En la posada en marxa o parada d’una bomba, es produeix el fenomen denominat cop d’ariet. Consisteix 
en una oscil·lació de la pressió que es propaga per la canonada i que s’esmorteix amb el temps. El valor 
màxim de la sobrepressió podria produir el trencament de la canonada i, pel que fa al valor mínim podria 
originar pressions inferiors a la pressió atmosfèrica i fins i tot el trencament de la vena líquida. 

L’anàlisi complet, considerant el fenomen unidimensional, proporciona la solució en base a conèixer 
completament les funcions que determinen les pressions i velocitats en qualsevol punt de la canonada i 
en qualsevol instant de temps: 

p = p ( x, t ) 

v = v ( x, t ) 

Les funcions p = p ( x, t ) i v = v ( x, t ) resulten ser la solució d’un problema diferencial mixta en el que 
s’han de tenir en compte els següents punts: 

Les equacions derivades parcials que representen el fenomen i que s’obtenen en aplicar un balanç de 
masses i un balanç de força a un volum diferencial genèric de la canonada. 
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La condició inicial que senyala els valors de les variables objecte d’estudi en l’instant de començament 
de l’estudi. Suposa el punt de partida per l’evolució del transitori. 

Les condicions de contorn que descriuen el comportament dels elements situats en els extrems de les 
conduccions. Son aquests elements els que generen els transitoris i modifiquen les pertorbacions 
existents en el sistema. 

El càlcul del fenomen transitori, denominat també del cop d’ariet, i el dispositiu convenient han estat 
determinats mitjançant un programa d’ordinador denominat DYAGATS desenvolupat pel Grup 
Multidisciplinar de Modelació de Flúids (GMMF) de la Universitat Politècnica de València. 

Anàlisi del fenomen transitori. 

L’anàlisi amb el programa DYAGATS proporciona l'envoltant de pressions màximes i mínimes que es 
produeixen en el sistema posteriorment a la parada dels grups de bombament. 

Com es pot observar als següents gràfics la corba d'envoltants de les sobrepressions no supera mai la 
condició del règim (recta piezomètrica) i per tant no es generen sobrepressions. 

Això es possible degut a les característiques de les canonades de PEAD. En el cas de considerar-se 
canonades de fosa, aquest anàlisis hagués resultat positiu. 

 
Al quadre anterior es poden observar les condicions de treball amb els elements considerats: 

− Bomba amb punt de funcionament: Q=0,0042 m3/s i H=246,62 m 

− Vàlvula de retenció: pK -11, desprès de la bomba, i pK 2+680 modelització abans del dipòsit 
bombers 

− Vàlvula d'alleujament ràpid en pK 0, abans del desguàs i tarada a 255 metres, per evitar 
sobrepressions inesperades al funcionament de la instal·lació. 

− Ventoses de 2" senyalades als pK corresponent com es poden veure al gràfic de color groc. 

− El dipòsit d'entrada, com es superior no afecta al càlcul. 

Amb aquestes dades s'obtenen les corbes de sobrepressions i depressions que es poden observar a la 
següent imatge: 
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No cal cap element de protecció més que la vàlvula d'alleujament ràpid indicada. 

Com es pot veure les sobrepressions no es produeixen degut a la velocitat de disseny i a la tipologia de 
la canonada, polietilè. 

Les depressions únicament es donen al tram final d'accés al dipòsit, però tampoc son preocupants. Es 
minimitzaran amb una ventosa i la seva admissió d'aire característic. 

Per tant el dimensionat del timbratges de la canonada, realitzats anteriorment son assumibles per la 
instal·lació en el seu càlcul del règim no permanent o transitori. 

5. DIMENSIONAMENT DE LA BOMBA. 

En el present apartat es dimensiona i justifica l'equip de bombament adoptat. Es projecta la instal·lació 
d'un equip de bombament capaç d'elevar un cabal de 4,21 l/s d'acord amb l'avaluació de la demanda. 
Les característiques de la instal·lació es resumeixen al següent quadre: 

COTA DIPÒSIT D'ASPIRACIÓ 362,70 m 

COTA BOMBA 362,70 m 

COTA DIPÒSIT 590,00 m 

ALÇADA GEOMÈTRICA 227,30 m 

ALÇADA MANOMÈTRICA 243,79 m 

CABAL  4,2 l/s 

Suposant un rendiment per a l'equip de bombament del 75%, s'obté una potència a instal·lar de: 

𝑃 =
𝑄.𝐻

274. 𝜂. 𝑟
 

On: 

η es l'eficiència al punt de funcionament 

r el rendiment del motor 

Suposant una eficiència del 75%, ens dona que es necessari una potència hidràulica de: 

Potència 17,98  cv 

Potència 13,41  Kw 
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El pas següent es l'obtenció del equip de bombament adequat per donar servei a la instal·lació. Per 
aquest motiu s'ha considerat com a idònies, degut a les característiques de l'abastiment, el model 
Multitec A 32/11B-2.1 de la casa KSB. 

Amb les dades obtingudes del càlcul del transitori i de les alçades manomètrica i piezomètrica, s'ha 
procedit al dimensionament de la bomba obtenint la següent corba: 

 
Les dades, característiques i dimensions de la bomba proporcionades pel fabricant son las recollides a 
continuació: 
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6. VENTOSES I PURGADORS. 

Les ventoses són vàlvules automàtiques que tenen l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament de les 
canonades de la xarxa, regulant la quantitat d’aire que existeix en l’interior de les mateixes. 

A les canonades es troba l’aire procedent de les següents fases d'activitat: 

a) L’aire que omple les canonades quan funciona per primera vegada la xarxa o quan han estat 
buidades. Aquest cas és el més important per causa del gran volum d’aire que ha d’ésser 
evacuat. 

b) L’aire que transporta l’aigua, emulsionat. 

c) L’aire que està dissolt a l’aigua, que és més quantitat quant major és la pressió de l’aigua. 
Aquest aire es troba quan les canonades de la xarxa estan en servei. 

d) L’aire que està als intersticis dels junts o que s’introdueix per ells al produir-se un buidat de 
l’interior de les canonades. 
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També es necessari que durant el buidat de la canonada per causa d’un procés de manteniment o un 
trencament de la mateixa s’introdueix aire a l’interior per a evitar el col·lapse per depressió de la 
canonada.  

Per tant, al dimensionament de les ventoses s’han considerat els cabals d’aire següents: 

Qv = Cabal d’aireació (sortida d’aire). 

Qa = Cabal d’adducció (entrada d’aire). 

Qp = Cabal de purga (aire dissolt a la conducció de càrrega). 

Les ventoses trifuncionals a instal·lar en la xarxa de distribució  és l’element més comú emprat per al 
control d’aquests tres cabals, moltes vegades molt diferents entre sí. 

El cabal d’aireació (Qv) és directament proporcional a l’entrada d’aigua en la conducció, quan es 
procedeix a l’ompliment de la mateixa. Aquest procés d’ompliment haurà d’esser controlat per eliminar tot 
l’aire de la conducció i no provocar cops d’ariet: Així, és recomanable una velocitat d’ompliment entre 0,1 
– 0,5 m/s. 

El cabal d’adducció (Qa) es refereix a l’entrada d’aire a la canonada quan es produeix un buidat d’aigua 
bé per un desguàs o bé per causa d’un trencament de la conducció, la qual cosa és encara més crítica i 
incontrolable. 

En el dimensionament de les ventoses el criteri més restrictiu és la introducció d’aire a la mateixa en cas 
de trencament de la conducció (evitar el col·lapse de la canonada) i no la l’expulsió d’aquest, ja que 
l’ompliment de la canonada es realitzarà lentament. 

La formula utilitzada per al càlcul del cabal d’adducció és: 

5

4,25
133576,0 








××=

DSQa

 
on: 

Qa = cabal d’aire ( m3/min) 

S = Pendent adjacent major (cm/cm) 

D = Diàmetre de la canonada (mm) 

Quan el coeficient de Hazen-Williams de la canonada considerada sigui diferent de Ch=100, el valor 
obtingut s’haurà de multiplicar per (Ch/100). Pel cas d’una canonada de PRFV o PEAD s’ha pres 
Ch=150. En el cas de l'acer, aquest coeficient serà de Ch=100. 

Aquest és un coeficient molt optimista si es considera per al càlcul del cabal a transportar per la 
canonada, però per al dimensionament de ventoses queda del costat de la seguretat, ja que el cabal 
d’aire a evacuar és directament proporcional al cabal transportat. 

Per tant, el cabal a considerar per al dimensionament de les ventoses serà Q=Qa.. Amb aquests valors, 
es projecten les ventoses que puguin introduir aquesta quantitat d’aire dins la canonada, amb una 
màxima depressió interior admissible, que s’ha considerat de 0,35 atm per al polietilè.. 

Respecte al cabal de purga, (Qp) ha de dimensionar-se el purgador amb un diàmetre de tovera que sigui 
capaç d’extreure l’aire en càrrega que s’acumula durant el servei de la canonada, i que és equivalent al 
2% del cabal nominal d’aigua de la conducció, que correspon aproximadament a l’aire de dissolució. 

La ventosa trifuncional és del tipus UNIVERSAL (1”- 4”) l’orifici de purga forma part del cos de la ventosa. 
Els purgadors han de ser del tipus automàtic, que habitualment es coneixen per “sònics”, degut al soroll 
característic que produeix l’aire en passar per la tovera a velocitats entre 150 i 300 m/seg. 

Finalment, a l’hora d’establir la situació de les ventoses / purgadors  a la xarxa de distribució s’han 
considerat els següents criteris: 

Ubicació de ventoses: 

a) Punts alts (situació lleugerament aigües avall del punt alt). 

b) Punts alts en els sifons. 

c) Canvi brusc del perfil longitudinal (situació lleugerament aigua avall del canvi de pendent). 



ANNEX Núm. 10 CÀLCULS HIDRÀULICS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 

CLAU: 2016-0011996 
 

20 
  

 

d) Canvi brusc per reducció de seccions (situació lleugerament aigües avall de la reducció). 

e) Limitant als trams amb pendents uniformes a menys d’un quilòmetre. 

f) Vàlvules de seccionament 

g) Vàlvules reductores de pressió (situació aigua avall) 

h) Limitant els trams entre ventoses a 500 – 600 m. 

A la següent taula es resumeixen els diferents tipus de vàlvules d’aeració que es projecten amb les 
seves mides i característiques: 

PK tram Material 
Diàmetre 
canonada 

(mm) 

PN 
Canonada 

Diàmetre 
int 

canonada 
(mm) 

Pendent 
màxima 
(m/m) 

Cabal 
d'aire  

(m3/min) 

Pressió 
diferencial 

(bars) 

Diàmetre 
ventosa 

(") 

Cabal 
màxim 

admissió 
(m3/min) 

0+000 PEAD PE100 125 25 90,80 0,010 0,48 0,35 1 PN25 5,00 

0+260 PEAD PE100 125 25 90,80 0,013 0,60 0,35 1 PN25 5,00 

0+460 PEAD PE100 125 25 90,80 0,013 0,60 0,35 1 PN25 5,00 

0+920 PEAD PE100 125 25 90,80 0,136 1,96 0,35 1 PN25 5,00 

1+420 PEAD PE100 110 20 85,40 0,062 1,13 0,35 1 PN25 5,00 

1+920 PEAD PE100 110 16 90,00 0,018 0,70 0,35 1 PN16 5,00 

2+233 PEAD PE100 110 16 90,00 0,051 1,17 0,35 1 PN16 5,00 

2+636 PEAD PE100 110 16 90,00 1,024 5,24 0,35 2 PN16 19,90 

2+921,9 PEAD PE100 110 10 96,80 0,629 4,93 0,35 1 PN16 5,00 

3+014,5 ACER 4" 10 100,00 6,320 5,65 0,35 2 PN16 19,90 

3+021,2 ACER 4" 10 100,00 45,000 15,08 0,35 2 PN16 19,90 

3+025,5 ACER 4" 10 100,00 6,500 5,73 0,35 2 PN16 19,90 

3+049,3 PEAD PE100 110 6 101,60 0,013 0,80 0,35 1 PN16 5,00 

ASPIR PEAD PE100 90 10 79,2 0 0,2 0,35 2 PN16 19,90 

IMPULS PEAD PE100 90 25 
 

0 0,2 0,35 1 PN25 5,00 

El diàmetre de les ventoses s’ha obtingut entrant a la següent taula proporcionada pels fabricants amb el 
valor de cabal d’aire resultant d’aplicar la formulació plantejada: 
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7. VÀLVULES DE DESGUÀS. 

Es composarà d'una derivació amb vàlvula de comporta de junta elàstica i carret de desmuntatge sobre 
canonada de polietilè. La derivació serà amb peça en T, fabricada a taller de polietilè amb junta a topall. 

S'ha disposat de desguàs, la zona on es troba l'única riera o barranc on es pot desguassar, el punt inicial 
o pK 0+000.  

El diàmetre de la presa de buidat al desguàs es determina en funció del diàmetre de la canonada de la 
xarxa secundària. En aquest cas, de diàmetre 50 mm. 

L’aigua a desaiguar es conduïda per una canonada de polietilè fins a l’obra d’abocament. 

Desguàs Diàmetre vàlvula (mm) 

pK 0+000 50 

Desguàs PAIF 50 

8. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC. 

A l’obra d’inici, a la sortida de la Estació de Bombament, s’instal·larà un 
cabalímetre electromagnètic per a la mesura del cabal d’aigua que 
circularà per la impulsió, tipus Endress + Hauser de la seri PROline 
promag 50/53 w (imatge adjunta) Per al dimensionament del cabalímetre 
s'han adoptat unes velocitat superiors a 2,0 m/s per a una millor detecció 
del cabal circulant. Per a un menor desgast de la peça, aquesta velocitat 
també s'ha limitat a 3 m/s. 

Amb aquestes consideracions s'ha adoptat un diàmetre de 2" per al 
cabalímetre que serà de tipus electromagnètic. La velocitat de pas serà 
de 2,16 m/s. Els càlculs de la velocitat es poden comprovar a la següent 
taula: 

tipus D interior (m) Q (m3/s) v (m/s) 

PEAD 63PN25 0,0458  0,0042  2,574 

CAUDALÍMETRE 0,0500  0,0042  2,159 

S’ha considerat una separació mínima respecte d’altres elements de la xarxa (colzes, cons de reducció, 
derivacions, sectorització,...) per a evitar possibles incidències en la lectura de cabal. El valor d’aquesta 
separació mínima serà de cinc vegades el diàmetre de la conducció aigua amunt i dues vegades el 
diàmetre aigua avall en la direcció del flux. En concret: 250 mm i 100 mm. 

Les condicions del procés de mesura s’han de donar en un rang de temperatura de -20  a 50 ºC i una 
conductivitat mínima del fluid de 5 S/cm.  

El sistema de mesura del cabalímetre consta d’un sensor i un transmissor amb senyals d’entrada i 
sortida. Aquest equip tindrà un sistema de transmissió via cable de les dades a un centre control per al 
seguiment dels cabals mesurats. 

9. VÀLVULES DE TANCAMENT. 

Per tal de permetre el tancament de les diferents instal·lacions i per a poder 
fer front a treballs de reparació i manteniment, s'han projectat tancaments 
soterrats formats per vàlvules de comporta.  

Les vàlvules de comporta seran del tipus BELGICAST BV.05.47 o similar en 
pressions que aniran des de PN25 a PN16, segons la imatge incorporada. 

Les característiques principal seran: 

o Cos de fosa dúctil GGG 50 amb revestiment mínim amb pintura 
epoxi de 150 micres  

o Eix d'acer inoxidable AISI 420. 

o Tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment 
revestida amb EPDM 

o Volant d'acer estampat. Tancament a dretes. 
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Estaran situades als següents llocs: 

Diàmetre Localització 

Φ 100 mm Sortida PAIF 

Φ 50 mm Desguàs PAIF 

Φ 50 mm Desguàs Impulsió pK 0+000 

Φ 100 mm pK 0+000 

Φ 80 mm pK 2+689 amb vàlvula retenció 

Φ 25 i 50 mm Ventoses 

Φ 80 mm Estació de bombament canonada entrada al dipòsit 

Φ 80 mm Estació de bombament canonada d'aspiració 

Les vàlvules de comporta motoritzades seran del mateix model amb 
actuador elèctric de la casa AUMA SA 07.2 o similar (veure imatge de la 
dreta). Els actuadors incorporen una combinació de motor elèctric i 
reductor que transmeteix el par necessari per l'accionament de la 
comporta. 

Les vàlvules es trobaran situades a l'Estació de Bombament, concretament 
a les següents canonades: 

Diàmetre Localització 

Φ 80 mm Estació de bombament canonada entrada al dipòsit 

Φ 80 mm Estació de bombament canonada d'impulsió 

10. VÀLVULES DE RETENCIÓ. 

Les vàlvules de retenció han de ser de disc concèntric. El tancament es produeix mitjançant un obturador 
de baix pes que redueix al mínim la inèrcia i la fricció. Amb aquest sistema preveu i redueix sensiblement 
el cop d'ariet degut a a la seva velocitat de tancament abans de la inversió del flux. Esta ràpida velocitat 
de tancament s'ha aconsegueix gràcies al curt recorregut que l'obturador necessita per tancar. 

La vàlvula escollida ha de treballar en condicions severes tant a l'Estació 
de bombament como a la xarxa d'impulsió. En concret aquestes vàlvules 
hauran de ser del tipus Belgicast BV-05-39 Clasar (imatge lateral) o 
equivalent. 

Aquesta vàlvula es de funcionament silenciós i redueix el "shock" degut a 
la elasticitat de l'obturador de poliuretà.  

En el seu muntatge haurem de tenir en compte que les vàlvules de 
retenció situades després de bomba han d'estar a una distància no 
menor de 5 vegades al diàmetre de la canonada. 

S'han dissenyat 2 vàlvules de retenció al projecte situades:  

o A l'Estació de bombament, desprès de la bomba d'impulsió. 

o A la canonada d'impulsió després de la bifurcació d'entrada al dipòsit de bombers per evitar 
l'entrada d'aigua de la canonada aigües a dalt del creuament. 

Diàmetre Localització 

Φ 80 mm pK 2+689 

Φ 80 mm PN25 Estació de Bombament canonada d'impulsió 

Com es pot observar a la següent gràfica, les pèrdues de càrrega localitzades de la vàlvula seran 
inferiors a 0,1 m. 
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11. VÀLVULES D'ALLEUJAMENT RÀPID. 

S’instal·larà una vàlvula d’alleujament ràpid com element de seguretat en els elements de reducció de 
pressió i en les zones on es pugui provocar un descens de pressió important, per a evitar cops d’ariet per 
sobre del desitjat. Un dels efectes més importants provocat pels cop d’ariet elevats als es l’efecte fatiga a 
la canonada, que acaba per trencar-la. 

Per a evitar aquesta situació s’instal·larà una vàlvula d’alleujament a l'exterior de 
l'Estació de Bombament, aigües amunt de la bomba d'impulsió i com a protecció dels 
elements de la caseta. La situació serà exterior per poder desguassar directament. 

La vàlvula escollida ha de ser del tipus Ross 20 WR (imatge lateral) o similar. S'ha 
de regular en obra a una pressió lleugerament superior (entre el 5 i el 10%) de la 
pressió de treball. A l'instant que la pressió arribi al límit fixat, la vàlvula s'obra 
totalment, descarregant un gran volum d'aigua. Es una vàlvula d'obertura molt 
ràpida, amb pilot intern i gran capacitat d'alleujerament. 

Les dimensions de la vàlvula serà de 2", suficient per disminuir el cop d'ariet que es 
produirà. Per al dimensionament de les vàlvules de alleujament en els elements de 
reducció de pressió s'utilitza el gràfic que s'adjunta. 

 

Cabal (l/s) Pressió tarat màxim Dimensió vàlvula 

4,2 <10 mca 2" 
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12. VÀLVULES HIDRÀULIQUES VOLUMÈTRIQUES DE BOIA. 

Les vàlvules volumètriques estan concebudes per a aplicacions de control i medició de flux. 

Les vàlvules volumètriques estan formades per cos i tapa de ferro de fossa, amb diafragma de catxú 
natural reforçat, eix de guia i ressort d’acer inoxidable, i turbina i caixa de turbina de plàstic reforçat. En 
aquest cas les HYDROBLOC model XGS de BELGICAST o similar. 

Per a cabal de 4,2 l/s, la vàlvula dimensionada tindrà un diàmetre (segons la taula incorporada) de 65 
mm, degut a que les pèrdues de càrrega han de ser mínimes. 

 
Les pèrdues de càrrega localitzades originades per la 
vàlvula segons la fórmula: 

∆𝑃 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
= 5,4

1,2782

2.9,81
= 0,45 𝑚 

La velocitat utilitzada s'ha calculat i s'exposa al següent 
quadre: 

tipus D (m) 
Q 

(m3/s) v (m/s) 
PEAD 63PN25 0,0458  0,0042  2,574 
VÀLVULA 
VOLUMÈTRICA 0,0650  0,0042  1,278 

La vàlvula a col·locar serà el model HIDRO SAVY Sèrie K3 
20 PN16. 

Es una vàlvula tot o res que tanca a un nivell alt i obra de 
nou completament a un nivell més baix ajustable, permetent 
la renovació de l'aigua del dipòsit. 

La vàlvula vindrà equipada amb boia, protecció contra el gel 
i comandament manual d'obertura, com es pot veure a la 
figura adjunta. 

Es col·locaran 2 vàlvules a l'entrada dels 2 dipòsit: Castell i 
Bombers, com a sistema de doble seguretat d'ompliment. El 
seu diàmetre serà de 65 mm. 

L'altre vàlvula anirà situada a l'entrada del dipòsit 
d'aspiració. El seu diàmetre serà de 80 mm, en aquesta 
vàlvula no es condiciona les pèrdues de càrrega i el cabal 
d'entrada serà més elevat ja que el flux ve directament des 
de la bomba del pou. 

Diàmetre Localització 

Φ 65 mm Entrada al dipòsit del Castell d'Escornalbou 

Φ 65 mm Entrada al dipòsit de Bombers 

Φ 80 mm  Estació de Bombament canonada d'entrada al dipòsit 
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13. VÀLVULES HIDRÀULIQUES VOLUMÈTRIQUES AMB COMPTADOR. 

Es col·locarà aquesta vàlvula volumètrica per al control de 
l'ompliment dels dipòsits, d'aquesta manera es podrà realitzar 
un control a través d'un telecontrol associat al volum d'aigua 
que entri al dipòsit a cada moment. 

La vàlvula escollida serà del tipo BERMAD sèrie 900 amb 
comptador tipus Woltman, veure imatge, o similar. 

La vàlvula realitzarà les funcions d'obriment i tancament 
telecomandat i enviarà les dades de lectura de consum al PLC 
central. 

Les pèrdues de càrrega localitzades originades per la vàlvula 
segons la fórmula: 

∆𝑃 = (
𝑄
𝐾𝑣

)2 = 0,14 𝑚 

Per a DN50 segons les dades proporcionades per la següent 
taula: 

 
Per a l'entrada del dipòsit i per tal de regularitzar s'utilitzarà la vàlvula de diàmetre 80 mm. Aquesta 
vàlvula també tindrà la funció de limitadora de cabal que es tararà a 4,24 l/s per evitar 
descompensacions que obliguen a obrir i tancar la vàlvula de comporta motoritzada d'entrada. 

Diàmetre Localització 

Φ 50 mm Entrada al dipòsit del Castell d'Escornalbou 

Φ 50 mm Entrada al dipòsit de Bombers 

Φ 80 mm amb limitadora de cabal  Estació de Bombament canonada d'entrada al dipòsit 

14. TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ 

Són elements a instal·lar en aquells punts on es vol realitzar un control de la pressió que es transmet per 
mitjà d’un senyal elèctric. 

La funció principal d’aquests equips respecte al funcionament de la xarxa secundària és detectar la 
caiguda de pressió important provocada per una ruptura de la mateixa o per altres causes. 

Les condicions d’operativitat es donen en un rang de mesura de 40 bars amb una pressió límit de 60 
bars. El rang de temperatura del procés es situa entre -40 ºC i 100 ºC, i tenen un error màxim de 
mesurament de 0,2%. Disposaran d’una senyal de sortida de 420 mA. 

En quant a les característiques tècniques d’aquests elements, destacar que estan constituïts amb uns 
avançats materials que ens garanteixen la qualitat i la precisió. Per una altra banda, aquest procés de 
qualitat ens permet adaptar el transmissor amb les condicions de la mesura. Una de les característiques 
important d’aquests transmissors de pressió, és la incorporació de d’un 
condensador ceràmic, sec, obtenint d’aquesta manera una gran 
precisió. 

El mesurador serà de la casa SIEMENS sèrie SITRANS P300 amb 
pantalla digital per visualització directa (veure imatge) o similar. 

S'instal·laran 3 transductors situats a l'Estació de Bombament i 1 a la 
sortida del dipòsit de bombers, que s'encarregaran de donar la següent 
informació: 

o Transductor a la canonada d'aspiració: donarà informació 
sobre l'estat del dipòsit i ordenarà la posada en funcionament 
de la bomba. 
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o Transductor a la canonada d'impulsió: donarà informació sobre l'estat de la impulsió, ordenant en 
cas desfavorable l'aturada de la bomba. També donarà informació sobre possibles trencaments. 

o Transductor a l'entrada del dipòsit d'aspiració: donarà informació del nivell del dipòsit a la bomba 
de pou. 

o Transductor al dipòsit de Bombers: donarà informació de la cota d'aigua del dipòsit. 

15. CARRETS DE DESMUNTATGE 

El carret de desmuntatge és l’element encarregat de facilitar el 
desmuntatge dels diversos elements que formen els circuits 
hidràulics. Els carrets faciliten la instal·lació i el 
desencadellament, permetent adaptacions longitudinals “in situ”. 

Els carrets hauran de ser amb cos i brides d’acer de carboni, sent 
els proposats de la casa VICAN tipus SBJP (veure imatge) o 
similar. 

Estan constituïts per una part mascle que es pot desplaçar i una 
part femella fixe. En aquesta última s'allotja l'assentament de la 
junta a la vegada que la localitza entre les camises interior i 
exterior. 

Entre les 2 parts s'allotja la brida intermèdia, que es la 
responsable de realitzar el tancament quan entra en contacte per 
apretament  amb la junta d'estanqueïtat. 

Es col·locaran diferents diàmetres i timbratges al llarg de la xarxa i Estació de Bombament. 

16. EQUIP DE CLORACIÓ. 

Fins ara el procediment de dosificació de clor que existia al dipòsit del Castell d'Escornalbou es realitzava 
d'una manera manual directament o amb els camions cisterna que transportaven l'aigua. 

Amb l'obra d'impulsió actual es realitzarà un sistema de cloració automàtic amb amidament per sonda 
amperomètrica, per ajustar els valors de clor als requeriments sanitaris normatius mitjançant un equip de 
post-cloració. 

S'ha de tenir en compte que l'aigua ja vindrà clorada des de la sortida del pou mitjançant el sistema de 
potablització instaurat a la caseta de impulsió del pou de l'Argentera. Per tant el sistema que es 
disposarà serà un reforç per al dipòsit d'Escornalbou i el subministrament als usuaris. 

L'equip proposat es de la casa HIDRITEC segons l'esquema d'instal·lació que s'adjunta: 
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El sistema constarà dels següents elements: 

o Una bomba dosificadora de hipoclorit sòdic, encarregada del control i ajust pel tractament de 
l'aigua i per la seva correcta dosificació, amb els següents elements: 

− Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació 
proporcional en ppm., estadístiques, password de protecció, control 
de paro/inici remot, control manual, entrada de senyals analògiques 
0/4-20mA ó inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de 
polsos.  

− Entrada de nivell  

− Vàlvula de purga manual.  

− Kit d'instal·lació estàndard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula 
injecció en PVDF, tub d'aspiració PVC, tub impulsió PEAD 4  

− Alimentación estándar 100-240Vac, 50/60Hz.  

o Equip amperomètric de amidament i control de clor lliure HIDRITEC K800. Es un equip de 
mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per un amidament estable del clor lliure i el 
control automàtic de la bomba dosificadora mitjançant una senya de 4-20 mA o freqüència. 

− Vàlvula d'ajust fino.  

− Detector de falta de flux a la presa de mostra  

− Filtre de presa de mostra 80 micres  

− Soluciones de calibració  

− Comunicacions MODBUS RTU  

− Display 4 línees 20 caràcters  

− Sortides 0/4…20 mA de repetició de mesura segons model  

− Sortida de relé 250 V 10ª (alimentació directa a bomba dosificadora o electrovàlvula)  

o Bomba de recirculació HFm6B 2 cv. Es una electro-bomba monobloc d'un sol rodet centrífug 
radial, que permet bombejar fluids relativament 
carregats de petites impureses, amb elevat cabals a 
baixa altura. La seva instal·lació ha de ser en llocs 
protegits de la intempèrie. 

− Cos de la bomba: fosa amb entrades 
d'aspiració e impulsió roscades. 

− Rodet: radial centrífug de llautó. 

− Segell mecànic: ceràmica o grafit. 

− Eix motor: d'acer inoxidable. 

− Motor elèctric amb ventilació externa. 

o  Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit 
sòdic. 

Canya d'aspiració acoblada de PVC/PP amb vàlvula de peu 
per a permetre un servei acurat de la bomba dosificadora. 
Les canyes d'aspiració estaran equipades amb la vàlvula de 
peu. La versió estandard en en FMP. 
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Per a la realització i correcte funcionament del sistema de cloració s'ha de preveure la instal·lació de 
subministrament elèctric. En aquest cas es disposa directament des de el subministrament de la bomba 
d'impulsió directa situada al interior del dipòsit del Castell.  

El subministrament es realitzarà en baixa tensió i 230 volts. 

17. SONDA DE NIVELL. 

Es dotarà al dipòsit d'Escornalbou d'una 
sonda de nivell per poder mesurar en cada 
moment el volum d'aigua continguda i poder 
comandar des de l'Estació de bombament 
l'entrada d'aigua a través de la bomba 
d'impulsió. 

L'element que es disposarà serà el 
mesurador de nivell de la casa SIEMENS 
POINTEK CLS 300 o similar, que es un 
detector de nivell capacitiu de freqüència 
inversa amb sondes de cable i sortida 
ajustable. 

La instal·lació es realitzarà al interior del 
dipòsit segons l'esquema que s'incorpora. 

La senyal de la sonda serà enviada mitjançant l'emissor al PLC 
de control situat a l'Estació de Bombament. 

 

 

18. IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DEL CASTELL. 

El Dipòsit del Castell d'Escornalbou es troba actualment amb la tipologia de parets sense revestir, per 
tant no està dotat de cap tipus d'impermeabilització. Això suposa un problema en quan a pèrdues o fuites 
i també de salubritat. 

Per aquest motiu s'ha considerat al Projecte la realització d'una impermeabilització de les parets del 
dipòsit que garanteixin la seva impermeabilitat i també la seva salubritat per a complir amb la normativa 
actual de aigua potable. 

La solució proposada es el revestiment de les parets amb una làmina de cautxú, en concret de EPDM 
amb un espessor de 1,5 mm. Es realitzaran ancoratges amb platines d'acer galvanitzat amb els següents 
punts: 

o Línia superior e inferior. 

o Cantonades del dipòsit 

o En murs verticals de 3 m ancoratges cada 1,5 m. En aquest cas un horitzontal. 

Aquestes membranes tenen les següents propietat i característiques: 

o No son contaminants ni en el procés de fabricació, ni en el d'instal·lació. Es un producte 
totalment recicable i molt lleuger. 

o Es utilitzable per a aigua potable i per a tot tipus de climes. Manté les seves propietats físiques al 
ser un producte vulcanitzat. 

o Característiques físiques: 

 
El dipòsit, segons els plànols, es recobrirà fins a la cota:588,17 m, des de la cota: 586,14 m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11. Instal·lació Elèctrica 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la instal·lació elèctrica a realitzar per tal d’adequar la instal·lació existent a 
les noves necessitats del Projecte Modificat núm.1 Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir 
d’Escornalbou (Baix Camp). 

2. NORMATIVA APLICABLE 

– Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, 
publicat al BOE nº224 de 18 de setembre de 2002. 

– Instruccions tècniques complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC-BT). 

– Normes UNE de referència en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

– Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les 
Normes tècniques particulars relatives a la xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

– Altres normatives i ordenances d’aplicació 

També s’ha tingut en consideració les característiques definides a la Guia Vademècum per 
Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió (3ª edició –rev 1, febrer de 2014) d’Endesa. 

3. PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

En l’estació de bombament actualment hi ha una instal·lació elèctrica que dóna servei al pou i al sistema 
de tractament de l’aigua existent. Per a la incorporació dels elements necessaris per a l’abastiment 
d’aigua potable al Castell-Monestir es preveu la instal·lació d’una bomba tipus multietapa Multitec 
A32/11B-2.1 de KSB o similar, de 17,52 kW de potència elèctrica, essent la previsió de càrregues 
elèctriques: 

Element Potència consumida 
(kW) 

Bomba actual del pou 7,00 
Bomba impulsió nova 17,52 
Altres (telecontrol, tractaments aigua, 
enllumenat...) 5,10 

TOTAL 29,62 

Quadre núm. 1 Relació de càrregues elèctriques previstes 

Els equips de telecontrol i la bomba d’aspiració del dipòsit del Castell-Monestir s’alimentaran de la 
mateixa instal·lació elèctrica actual, en aquest cas es tracta de potències inferiors a 3,00kW. 

Els equips de telecontrol situats a la zona del Punt d’Aigua per Incendis Forestals (PAIF) s’alimenten a 
12 V amb placa solar de 10W amb bateria i regulador. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.1. Instal·lació existent a l’estació de bombament 

Actualment l’estació de bombament disposa d’una instal·lació elèctrica propietat de l’Ajuntament 
de l’Argentera per a donar servei al pou d’extracció i la resta de serveis de l’estació. Aquesta 
instal·lació es troba legalitzada i inscrita al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya (RITSIC) amb número BT-14-1044886-Q i potència màxima admissible de 
17,32 kW, insuficient per a cobrir l’ampliació prevista a l’estació de bombament. Per a disposar 
d’aquesta potència s’ha sol·licitat a la companyia Endesa Distribución Eléctrica SLU un nou 
subministrament elèctric per a l’estació de bombament. 

A continuació s’adjunten els plànols de legalització de la instal·lació existent de traçat de la línia i 
l’esquema unifilar. Com es pot observar, la derivació individual existent comparteix rasa amb la 
canonada d’abastament d’aigua potable al municipi que transcorre per la cuneta del camí, i el 
comptador de l’estació de bombament està ubicat al costat de la Granja de la Cooperativa, en el 
nou subministrament ja es contempla disposar dels elements particulars de la instal·lació dintre del 
límit de l’estació de bombament i realitzar una nova rasa per a la extensió de la xarxa de 
distribució de la companyia. 
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4.2. Classificació de la instal·lació 

L’actuació prevista a l’estació d’impulsió suposa una modificació que afecta a més del 50 % de la 
potència instal·lada, per tant s’ha d’adequar per tal de complir la normativa vigent. 

La instal·lació queda classificada en ITC BT 04 com a bombes d’extracció o elevació d’aigua amb 
P>10 kW, Grup b, li és d’aplicació les ITC del Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió. 

4.3. Subministrament d’energia 

Per a disposar de la potència elèctrica requerida a l’estació de bombament s’ha sol·licitat l’estudi 
d’un nou subministrament a la companyia Endesa Distribución SLU en baixa tensió i per a una 
potència de 30 kW. 

La companyia distribuïdora proposa en el seu informe de data febrer de 2017 i amb referència de 
la sol·licitud NSCCTA 0554922, realitzar una nova xarxa soterrada de baixa tensió fins a la 
parcel·la on s’ubica el nou punt de subministrament, així com els treballs corresponents 
d’adequació, reforç i reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

A l’apartat 9.Resposta de la companyia distribuïdora s’inclou tota la documentació facilitada per la 
companyia subministradora per tal de disposar del nou subministrament elèctric en baixa tensió. 

4.4. Conjunt de Protecció i Mesura 

Degut a que la xarxa de distribució en BT de la companyia subministradora anirà soterrada, s’ha 
previst un nínxol en paret o tanca per a la caixa de seccionament (CS) i la caixa general de 
protecció (CGP) seguint les indicacions del detall constructiu 3.19 del Vademècum d’Endesa. 

Al preveure una potència a contractar de 31,17 kW, al conjunt de protecció i mesura (CPM) 
s’instal·larà un conjunt de mesura tipus TMF1 amb fusibles de 100 A. 

4.5. Derivació Individual 

El comptador estarà unit al quadre general de protecció i comandament mitjançant una línia de 
tipus RZ1-k 0,6/1 kV 4x16+16 mm2 Cu. 

Aquesta derivació transcorrerà sota tub enterrat des del CPM fins a l’interior del quadre. 

Els conductors a utilitzar són no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, 
segons norma UNE 21.123 part 4 o 5. 

4.6. Interruptor de Control de Potència (ICP-M) 

L’interruptor de Control de Potència s’instal·larà al Quadre de Comandament i Protecció, 
immediatament abans de la resta de dispositius. 

4.7. Quadres generals de protecció i comandament 

En l’interior de la caseta es disposa d’un quadre general de protecció i comandament per a les 
diferents línies existents d’enllumenat, d’endolls, la bomba del pou i dels sistemes de tractament 
d’aigua. Aquest mateix és des d’on s’alimentarà al nou quadre de la bomba d’impulsió i els aparells 
de telecontrol. 

Als quadres elèctrics es disposen els elements de comandament i protecció per a cada una de les 
línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. Tots aquests elements de 
protecció disposaran d’una placa identificativa del circuit al que pertanyen. 

S’hi troben els següents dispositius generals i individuals de comandament i protecció: 

– Interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti el seu accionament manual i 
esta dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

– Dispositiu de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 

– Interruptors diferencials de protecció contra contactes indirectes dels circuits. 

– Interruptors de tall omnipolar, de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un 
dels circuits interiors del local. 

4.8. Canalitzacions elèctriques, conductors i tubs protectors 

S’utilitzen conductors flexibles de coure de tensió nominal no inferior a 450/750 V i conductors 
multipolars de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV. Tot el cablejat de la instal·lació són no 
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propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda segons la norma UNE 21.123 i 
la UNE 211.002.  

Els elements de conducció de cables seran dels classificats com a “no propagadors de la flama” 
segons les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 

La diferenciació de colors dels conductors estarà d’acord amb la ITC BT 19 punt 2.2.4, segons la 
descripció següent:  

– Conductor de protecció: llistat verd-groc 

– Conductor neutre: blau clar 

– Conductor de fases: negre, gris i marró 

Tota la instal·lació interior va vista sota tub rígid de PVC tipus epigris corvable en calent. 

El traçat de les canalitzacions segueix preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals 
que limiten el local de referència. 

Es disposa de caixes de distribució de les mides necessàries en funció del nombre, classe i secció 
dels conductors que han d’allotjar. 

Una vegada acabada la instal·lació, ha de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors 
dels tubs després de col·locats, fixats aquests i els seus accessoris, disposant per això els 
registres que es considerin convenients i que en els trams rectes no estaran separats entre si més 
de 15 m. 

Els registres es destinaran únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs 
o servir al mateix temps com caixes de connexió o derivació. 

La unió d’aquests conductors s’ha d’executar utilitzant bornes o regletes de connexió, mai per 
simple retorçament o enrotllament. 

5. PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

5.1. Protecció contra contactes directes 

La instal·lació s’ha de realitzar de manera que les parts actives no siguin accessibles a les 
persones, protegint convenientment totes les caixes de derivació i d’embornaments a motors i 
receptors, segons la instrucció ITC BT 24. 

5.2. Protecció contra contactes indirectes 

Els interruptors diferencials són els elements que juntament amb les posades a terra de les 
masses, protegeixen la instal·lació de contactes indirectes. 

6. PROTECCIONS CONTRA SOBREINTENSITATS 

D’acord amb el REBT, ITC BT 24 s’han introduït els interruptors de control de potència, interruptors 
generals automàtics (IGA) i interruptors automàtics (PIA) que tenen capacitat de tall de corrents de 
curtcircuit suficient i a més seran del tipus magnetotèrmics per garantir-ne la protecció de 
sobrecàrregues. 

La protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits es realitza mitjançant un interruptor 
general automàtic de tall omnipolar amb suficient capacitat de tall per a la protecció de la derivació 
individual i amb interruptors automàtics per a cadascun dels circuits interiors. 

7. PRESA DE TERRA 

Per a la instal·lació de posta a terra, es té en compte les especificacions establertes en la ITC BT 18, per 
tal d’aconseguir que no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el 
pas de terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 

Totes les masses, presses de corrent i elements metàl·lics d’aquesta instal·lació aniran connectats a la 
xarxa de terres. Les parts metàl·liques de la instal·lació que poden quedar sota tensió accidentalment; 
estructures, suports, canonades... també han d’estar connectades a la xarxa equipotencial de terra. 

S’assegurarà la connexió de tots els equips elèctrics mitjançant el cable d’alimentació o directament a la 
xarxa de terres, així com la connexió a terra de totes les masses metàl·liques de la implantació, garantint 
la seva equipotencialitat. 
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Aquesta xarxa de posada a terra es connectarà al quadre elèctric per a la seva deguda protecció. Es 
connecta a la xarxa existent soterrada per tal de disposar d’una única xarxa equipotencial en el conjunt 
de l’edifici.  

Segons disposa el REBT i atenent a les classificacions disposades a la ITC BT 24, suposarem una tensió 
de càlcul dels elements de protecció explicada a la ITC BT 18 que no superarà els 24 V per tal que la 
instal·lació elèctrica no pugui arribar a ser perillosa. 

RA*Ia<U 

RA : Suma de la resistència de la posada a terra i els conductors de protecció de les masses. 
Ia :Corrent que assegura el funcionament de protecció. 
U: Tensió de contacte límit convencional. 

RA*0,300A<24V ; RA<80Ω 

  

8. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A continuació s’adjunta, per a les noves línies a instal·lar, els càlculs justificatius de les seccions dels 
conductors, s’han determinat d’acord amb els criteris exigits per la densitat de corrent i de la màxima 
caiguda de tensió, fins al comptador, essent aquesta d’un 3% per línies d’enllumenat i d’un 5% per a les 
línies de força, no excedint en cap moment la caiguda de tensió màxima fins al comptador. 

Les expressions utilitzades per al càlcul de les línies han estat les següents: 

 Fórmules de caiguda de tensió: 

 

  

 

 

 Fórmules de curtcircuit: 

 

 

Essent, 

 

I: Intensitat de corrent (A) 

W: Potència (W) 

L: Longitud de la línea (m) 

U: Tensió del subministre (V) 

S: Secció del cable de fase (mm2) 

 

 

Cosφ: Factor de potencia 

K: Conductivitat del conductor (56 en Cu) 

Icc: Intensitat de curtcircuit màx. en el punt 
considerat (A) 

Zt: Impedància total del conductor de fase 
entre el punt considerat i l’alimentació 

c: Factor de tensió (1,05 per a Icc màx.) 
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9. RESPOSTA DE LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA 

En aquest apartat s’adjunta la documentació facilitada per l’empresa Endesa Distribución SLU per tal de 
donar subministrament elèctric a l’estació de bombament. 

Tal i com ens van informar, hi ha una partida en concepte d’altres conceptes addicionals que fa 
referència a tala d’arbres i esbrossada. En cas que en l’execució sigui necessari realitzar uns treballs 
superiors als previstos, aquest import es veurà incrementat. 

En la proposta de la Companyia la línia arriba fins al límit de la parcel·la, havent sol·licitat prèviament via 
telefònica que s’allargués fins a l’estació de bombament. En el pressupost general del projecte s’ha 
contemplat l’amidament corresponent a allargar la nova extensió de xarxa en baixa fins al límit de 
l’estació de bombament existent. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Independentment del telecontrol existent per a l’abastament d’aigua potable al municipi d’Argentera, en el 
present projecte es preveu, per a la gestió eficient de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable al 
Castell-Monestir d’Escornalbou i al dipòsit destinat a punt d’aigua per incendis forestals (PAIF), la 
instal·lació d’un sistema de telecontrol via ràdio. En aquest annex es detalla l’equipament necessari i el 
funcionament del nou sistema de telecontrol previst. 

2. DESCRIPCIO DE LA INSTAL·LACIÓ I EL SEU FUNCIONAMENT 

Es tracta de la gestió de tres dipòsits i l’estació de bombament per l’ompliment dels mateixos segons 
nivells i condicionants d’estat. Es requereix per cadascun dels dipòsits informació sobre el seu nivell, 
amb lectura de nivell per sensor analògic (pressió o de nivell), i senyal de boia de màxima i mínima i, en 
la sala de bombament, sortida lliure de tensió per donar contacte amb un variador de freqüència que 
regularà la posada en marxa de les bombes, segons pressions de consigna. 

Es preveu la telegestió via ràdio de cada dipòsit des d’un punt de control, caseta de bombes, on 
mitjançant un Software de gestió Agronic Net II es podrà tenir informació sobre els nivells de cadascun 
dels dipòsits i gestionar la posada en marxa i aturada de les bombes, segons la demanda per nivell, amb 
control local en cadascun dels punts a gestionar, mitjançant programadors Agronic BIT i, en cas de falles 
de comunicació entre els equips, poder realitzar actuacions de seguretat local. 

Per aquest control es preveu la instal·lació de 3 programadors Agronic BIT, un a cada punt de control, 
amb un placa radio incorporada 433 MHz de freqüència lliure, perquè mitjançant un protocol de 
comunicacions RDM es puguin enllaçar entre sí fins al PLC de Control en la sala de bombes, essent 
necessari, degut a l'abrupta l’orografia de la zona, l’ús d'un equip repetidor ubicat en la torre de 
comunicacions ja existent en el punt més alt del turó del castell d'Escornalbou. Cadascun d'aquests 
programadors es dimensionaran per poder dur a terme un control local mitjançant entrades i sortides 
digitals i analògiques suficients. Es proposa per aquest projecte, el model Agronic BIT 8-63 amb 
capacitat per la gestió de 8 sortides digitals, 6 entrades digitals i 3 entrades analògiques. incorpora placa 
emissora radio 433 MHz. A petició de la Diputació de Tarragona, s’ha previst incorporar un mòdem 
GPRS per a cada un d’aquests programadors per tal de poder enviar senyals de control al Scada de 
control d’edificis propis.  

En el punt de control, estació de bombes, s'instal·larà un PLC amb panel view alimentat a 12Vdc i SAI, 
on s’instal·larà el programa de comunicacions, control i gestió, Agronic Net II per monitoritzar totes les 
dades i dur a terme el control sobre la instal·lació. Inclou un mòdem GSM/GPRS para enviament de SMS 
a mòbils per alarmes i consultes que es configuren pel seu ús. 

3. EQUIPAMENT 

L’equipament necessari per a la telegestió del nou sistema d’abastament d’aigua potable al Castell-
Monestir d’Escornalbou i al dipòsit destinat a punt d’aigua per incendis forestals (PAIF) és el que es 
detalla i descriu a continuació: 

3.1. PLC amb panel view i SAI 

El control del nou sistema d’abastament es gestionarà des del PLC ubicat a la caseta de bombes. 
Aquest disposa de panel view i un SAI. 

3.2. Programa de gestió Agrònic Net II 

Paquet de software Agrònic Net II format per tres programes (Comunicacions, Control i Gestió) per 
a instal·lar en equip informàtic del Centre de Control, incorpora Agrònic Net II Guardian pel control 
del software i alimentació del sistema, així com la gestió d’enviament i recepció de missatges SMS 
d’alarmes i ordres configurades. 

3.3. Frontal de comunicacions 

Radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i programadors Agronic BIT , amb alimentador 
AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A i caixa d’enllaç RS-485/USB per connexió per cable. 

3.4. Programador 

En la sala de bombament i en cada un dels dipòsits a controlar s’instal·larà un programador 
Agrònic Bit Din Net 8-63, autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 
píxels, amb retroiluminació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit amb capacitat pel 
control de 8 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals i 3 entrades 
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analògiques de lectura 4-20 mA. Inclou placa mòdem GPRS i placa radiomòdem 433MHz per 
comunicació amb PC i sistema d’alimentació. 

3.5. Equip repetidor 

A la torre de comunicacions existent al Castell-Monestir s’instal·larà un programador Agrònic Bit 
Din Net 3-31, un programador autònom amb capacitat pel control de 3 sortides digitals (solenoides 
latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA. Inclou placa 
radiomòdem 433MHz configurat com a mòdul repetidor de senyal i sistema d’alimentació. 

3.6. Transductors de pressió 

Transductors de pressió 4-20 mA 16 bar tipus Wika ¼ G/B o similar. 

Prèviament a la instal·lació d’aquests equips caldrà dur a terme l’estudi de cobertures per la distribució 
de diferents punts de control, concentradores de programació i control, així com els repetidors 
suplementaris necessaris. 

4. ALIMENTACIÓ 

L’alimentació elèctrica l’estació de bombament es detalla i justifica a l’Annex núm.10, i al Castell-Monestir 
es connectarà a la instal·lació existent. En el cas del nou punt d’aigua per incendis forestals (PAIF) es 
preveu la instal·lació d’una placa solar de 10 W amb regulador i bateria  7A/h 12V. 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

A continuació s’adjunta la documentació referent al sistema de telegestió previst, facilitada per l’empresa 
Progrés S.A., especialitzada en telecontrol de sistemes de gestió hidràulica. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és realitzar una estimació dels terminis de les actuacions proposades en aquest 
projecte, mitjançant la elaboració d’un pla d’obra o programa de treballs.  

2. PLA D’OBRA 

A continuació s’adjunta la planificació de les obres incloses al projecte: 

 
Mesos

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Informes tècnics forestals i seg.ambiental

  Desinfecció xarxa, informe i certificats

Mes 4 Mes 5
TASQUES

Mes 1 Mes 2 Mes 3

  Pavimentació

INSTAL·LACIÓ TELECONTROL

PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

ESTACIÓ IMPULSIÓ

  Demolició i moviment de terres

  Equips, conduccions i valvuleria

  Reposició pedra d'Escornalbou

  Seguiment arqueològic

  Treballs previs

  Demolició i moviment de terres

  Equips, conduccions i valvuleria

  Instal·lació elèctrica

XARXA D'ABASTAMENT

  Treballs previs

ELEMENTS CONTRA INCENDIS

  Demolició i moviment de terres

  Equips, conduccions i valvuleria

   Impermeabilització dipòsit Castell

SEGURETAT I SALUT

VARIS

  Imprevistos

  Legalitzacions

ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 

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 de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa 
catalana vigent. 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir-ne la seva producció. 

A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de residus en 
la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generació de 
residus de la construcció durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció. 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Sí 

X 

No 

X 

NP 

X 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? X   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?   X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables 
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X   

6 S’ha previst pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 
guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?   X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc). Per minimitzar els retalls?   X 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 

  X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

  X 

10 Altres bones pràctiques X   
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

– Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

– Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

– Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 
1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació de 
Residus de l’ITEC. 

Els productes de demolició i moviment de terres no s’inclouen en l’estudi de generació i gestió de residus 
ja que aquests es contemplen dins les partides d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 

4. RESIDUS GENERATS 

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus (CER). Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

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

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, com 
és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent apareix una relació de 
la tipologia de residus que es preveu generar durant l’execució de les obres. La nomenclatura es 
correspon amb la que apareix al CER. Els nivells són els següents: 

 CAPÍTOL 

  SUBCAPÍTOL 

   IDENTIFICACIÓ 

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells 
poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions 
de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que 
tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser 
reutilitzades en la preparació del terreny de suport de la revegetació. 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus que es 
preveu generar en la present obra, aquesta s’ha realitzat en base a la simulació a través del mòdul de 
Gestió Mediambiental de l’ITEC. 

Els productes de demolició i moviment de terres no s’inclouen en l’estudi de generació i gestió de residus 
ja que aquests es contemplen dins les partides d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 

Els valors obtinguts en aquesta estimació serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus 
de l’obra.  

Els residus estimats generats durant l’execució de les obres de la canalització del tub d’abastament 
d’aigua potable al Castell-Monestir és que s’indica a la taula següent, extreta del programa de Simulació 
de Residus de l’ITEC. 
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Abastament d'aigua potable al Castell-Monestir d'Escornalbou

Branca: Obra civil

Tipologia: Regadiu

Amplada Alçaria Secció Longitud

Ø ≤315mm PEAD 0,40 0,80 0,32 3045,00

Separació selectiva segons RD105/2008

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
150101 Envasos de paper i cartró 0,39 0,03

170101 Formigó 0,59 0,48

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials 0,22 0,28

170201 Fusta 0,38 0,09

170203 Plàstic 0,50 0,03

170407 Ferro i acer 0,19 0,30

170903 Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pre 0,06 0,01

170904 Llots de fosses sèptiques 0,56 0,23

Total 2,89 1,46  

5. EL PRODUCTOR 

La Diputació de Tarragona és el promotor de les obres. 

La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de transferir els 
materials a reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de residus de l’obra 
d’enderroc. 

6. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres de 
projecte de pavimentació dels camins, en qualitat d’empresa que realitza els treballs de construcció, 
excavació o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta empresa serà l’empresa constructora. 

7. EL GESTOR DELS RESIDUS 

Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de les 
instal·lacions on s’efectua la disposició dels rebuigs. 

L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. Segons les 
diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de reciclatge. 
A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els 
residus generats al llarg de l’obra. 

Dipòsit Controlat – Residus de la construcció 

Nom del titular: CUARCITAS DEL MEDITERRANEO, S.A. 

Codi de Gestor: E-904.05 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça física: POL. IND. 2 PARTAGE MAS D'EN GIOL, PARC.8 I 35  
43772 BOTARELL 

Telèfon: 977816076 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X:333.715  
Y:4.558.665 
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Nom del titular: UTE GRC, SA SISTEMES DE RECICLATGE, SL 

Codi de Gestor: E-1133.09 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça física: 
POL. IND. 6 EXTRACTIVA JOANA, PARATGE DEVESES, 
P.19,49,51  
43391 VINYOLS I ELS ARCS 

Telèfon: 934147488 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X: 337.938  
Y:4.551.458 

 

Dipòsit Controlat – Residus industrials 

Nom del titular: CONTENEDORES REUS, SA (CORSA) 

Codi de Gestor: E-42.91 

NIMA: 4300034528 

Adreça física: CAMÍ DEL MAS DEL BLASI, PDA. MAS CALVÓ, S/N  
(43206) REUS  

Telèfon: 977771734 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X: 341.600 
Y: 4.552.266 

Activitat: DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS (CLASSE II). 
Operacions 
autoritzades: 

T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 

 

Valorització – Residus industrials 

Nom del titular: FERIMET, SL 

Codi de Gestor: E-406.97 

NIMA: 4300023478 

Adreça física: CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 4  
(43470) LA SELVA DEL CAMP  

Telèfon: 977844207 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X: 343.942 
Y: 4.561.645 

Activitat: 

RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLAS. I PREMSAT, 
DESCONTAMINACIÓ I DESBALLESTAMENT DE VFU, VAL. DE 
PAPER, VIDRE I PLASTIC MITJANÇANT CLAS. I TRANSFERENCIA 
DE BATERIES, CABLE, I FRIGORIFICS, 

Operacions 
autoritzades: 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 
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Nom del titular: GERMANS TARDIU GESTORS DE RESIDUS, SL 

Codi de Gestor: E-751.01 

NIMA: 4300004784 

Adreça física: C/ PARTIDA MATET, DISTRICTE 3, 422  
(43203) REUS  

Telèfon: 977315010 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X: 341.590 
Y: 4.559.303 

Activitat: 

RECUPERACIÓ DE PAPER , PLÀSTIC, FERRALLA I RAEE NP 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I COMPACTACIÓ, TRI. FUSTA, 
CLAS. D’ENVASOS NP I ALTRES COMPONENTS, REC. DE CABLES 
MITJANÇANT PELAT, DESCON. DE VFU, PREMSAT FILTRES OLI, 
BUIDAT EXTINTORS,TRI. RESIDUS GENERALS, 

Operacions 
autoritzades: 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V45 Recuperació de cables 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 

 

Compostatge – Residus industrials 

Nom del titular: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, SA (SECOMSA) 

Codi de Gestor: E-505.98 

NIMA: 4300027662 

Adreça física: FINCA DE MAS D'EN DURAN  
(43772) BOTARELL  

Telèfon: 977262168 

Localització: Coordenades UTM ETRS89:   X: 331.994 
Y: 4.557.789 

Activitat: COMPOSTATGE EN PILES AIREJADES DE RESIDUS ORGÀNICS. 
Operacions 
autoritzades: V83 Compostatge 

8. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8.1. Gestió interna i externa de residus 

En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i l’externa. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la 
segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a 
la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 
el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
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En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 

 

8.2. Marc legal 

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

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, modificada per la 
Llei 9/2011 i la Llei 2/2014, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

A nivell estatal es troba regulada pel Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament per l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, Real Decret 
105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, i el Real Decret 
180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l’interior del territori de l’Estat 
en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels 
productors i gestors i a les operacions de gestió. 
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A nivell sectorial, la normativa aplicable és el 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 de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

8.3. Procés de deconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els 
processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

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

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

Material bituminós 

Formigó 

Terres, roca 

Material vegetal 

Cablejat 

Metalls 

Maons 

Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

Naturalesa dels riscs 

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

8.4. Gestió de residus 

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

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

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

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 

V-11 Reciclatge de paper i cartró 

V-12 Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

V-41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
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V-83 Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

8.5. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

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

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

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

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

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

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

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

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

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

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

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

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

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

 El codi d’identificació els residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

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

9. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació: 

  Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0.5 T 

 Paper i cartró: 0.5 T 
 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui). 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla 

i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites. 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 
 

x

x

x 

x 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
 
 

No Especials 

 Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ...

Inerts + No Especials 

Inerts + No Especials:  

 Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kg): 1.670,46 
(m3): 1.184,72 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid 
resultant, una vegada matxucat serà: aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 
(kg): 
(m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes). 

No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i Cartró Plàstic 
Cables 

elèctrics 

  
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

x 

x 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 ANNEX Núm. 14 GESTIÓ DE RESIDUS

 

 
13

 

 

10. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
al entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 

construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge 2.414,38 1.207,19 170504
Dipòsit 

controlat de 
Botarell 

 

 Planta de 
transferència      

 Planta de selecció      

 Dipòsit 0,99 1,38 
170101 
170107 
170904 

Dipòsit 
controlat de 

Botarell 
 

No especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
Reciclatge:      

Reciclatge de metall 0,31 0,25 170407 
170903 Instal.Valorit

zació 
GermansTar
diu Gestors 

de 
Residus,SL 

 

Reciclatge de fusta 0,09 0,38 170201  

Reciclatge de plàstic 0,03 0,50 170203  

Reciclatge de paper i 
cartró 0,03 0,39 150101  

 Reciclatge altres      

 Planta de 
transferència      

 Planta de selecció      

 Dipòsit      

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
Instal·lació de gestió 
de residus especials      
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11. PLEC DE CONDICIONS 

En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de 
residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

G2R24200. 

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: 

 Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

Formigó LER 170101 (formigó) =  80 t 
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics) =  40 t 
Metall LER 170407 (metalls barrejats) =  2 t 
Fusta LER 170201 (fusta) =  1 t 
Vidre LER 170202 (vidre) =  1 t 
Plàstic LER 170203 (plàstic) =  1 t 
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) =  0,5 t 
 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

 Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 
no contenen substàncies perilloses) 

 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 
previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

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. 
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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. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

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 de residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents 
a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R5426A. 

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. 
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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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

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. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

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 de residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents 
a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

G2RA6680,G2RA6890,G2RA6970,G2RA73G1,G2RA7581,G2RA8E00. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i llista europea de residus. 
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Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

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 de residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents 
a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

12. PRESSUPOST 

A continuació s’adjunta una valoració del cost per la gestió dels residus generats a l’obra, la Base de 
preus que s’ha utilitzat és la corresponent al banc de preus d’obra civil d’Infraestructures.cat de l’any 
2015. 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, els productes de demolició i moviment de terres no s’inclouen en 
l’estudi de generació i gestió de residus ja que aquests es contemplen dins les partides d’obra del 
Pressupost d’Execució de l’obra. 
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13. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE CONTENIDORS 

A continuació, s’adjunta plànol amb proposta d’ubicació dels contenidors per la gestió de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, maig de 2017 

 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recorda la necessitat de donar compliment a la normativa relacionada amb els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua potable en aquelles infraestructures que han d’estar en contacte 
amb aquest fluid. 

2. NORMATIVA  

La qualitat de l’aigua de consum ha de complir amb el que fixa el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, 
mitjançant el qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, en 
referència als criteris fisicoquímics i microbiològics; i les seves modificacions posteriors: 

– Se substitueix l'annex II, per ORDRE SAS/1915/2009, de 8 de juliol (Ref. BOE-A-2009-11876). 

– Es dicta de conformitat, sobre mètodes alternatius per a l'anàlisi microbiològica: ORDRE 
SCO/778/2009, de 17 de març (Ref. BOE-A-2009-5316). 

– Se substitueix l'annex II, per ORDRE SCO/3719/2005, de 21 de novembre (Ref. BOE-A-2005-
19793). 

– Es dicta de conformitat, sobre el sistema d'informació nacional d'aigua de consum: ORDRE 
SCO/1591/2005, de 30 de maig (Ref. BOE-A-2005-9060). 

– Correcció d'errades en el BOE núm. 54, de 4 de març de 2003 (Ref. BOE-A-2003-4377). 

– Real Decret 1120/2012, de 20 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 140/2003, de 7 de 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 
DE CONSUM. 

Les directrius que marca el Reial Decret mencionat són de compliment obligatori en les actuacions que 
es deriven d’aquest projecte. A continuació, se’n llisten algunes, que cal tenir en especialment en 
compte, sense detriment de les omeses.  

 
– La dotació d'aigua haurà de ser suficient per les necessitats higiènic - sanitàries en el 

desenvolupament de l'activitat de la zona d'abastament. 

– Les instal·lacions han d’estar en consonància amb la normativa sanitària, corregir aquelles 
mancances que puguin aparèixer, i el seu traçat ha de tractar d’evitar els punts i situacions que 
facilitin la contaminació de l’aigua distribuïda. 

– S’ha de disposar de mecanismes adequats que permetin el tancament de les canonades per 
sectors, amb l’objectiu de poder aïllar-les en situacions anòmales, així com de sistemes que 
permetin la purga davant possibles riscos. 

– Les conduccions estaran construïdes amb materials adequats, que no introdueixin a l’aigua 
substàncies o propietats que puguin provocar canvis en la qualitat de l’aigua procedent de la 
captació. 

– Abans de la seva posta en funcionament, es realitzarà un rentat i/o desinfecció de les 
canonades, així com proves de pressió i estanquitat. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-11876
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5316
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19793
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19793
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-9060
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-4377
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1. OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs a realitzar, tant dels 
materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l’obra. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de Qualitat 
haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents i a la 
comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 4.14 del 
Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i 
homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 
105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, per part 
del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d’acomplir els 
materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que 
siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament 
a la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 
industrial. 

3. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions 
d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta 
execució de les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, 
els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, 
podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat i les 
especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per la 
Direcció Facultativa. 

4. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la següent: 

 Instrucció per la recepció de ciment (RC-08) 

 Instrucció de Formigó Estructural EHE-2008 (vigent des de l’any 2008) 

 PG-3 i modificacions posteriors 

 Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen 

5. INTRODUCCIÓ  

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats d’obra 
compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats relacionades 
amb l’execució d’aquesta obra. 

6. LLISTAT D’ASSAIGS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

S’han seguit les següents consideracions de tipus general en el moment de definir els diferents assaigs 
del Pla de Control de Qualitat: 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (Segell CE, AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que 
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incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els 
assaigs corresponents indicats en aquest plec. 

A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 
únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar 
els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec 
del contractista.

En el cas de components de formigó, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 
amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 
cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-08, però sense 
marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec 
del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la 
planta no està certificat segons RC-08, es podrà rebutjar el proveïment de formigó 
d’aquesta planta.

A continuació es presenten el llistat d’assaig a realitzar a l’obra, per cada una de les fases d’actuació, 
amb el seu amidament.

1 U 
Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 
UNE d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 
152-89.

2,000

2 U 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d’una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108.

3,000

3 U 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels 
isòtops radioactius d’un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1.

2,000

4 U 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d’una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-101 o NLT 104.

2,000

5 U 
Determinació dels límits d’Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d’una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 
103-104 o NLT 106.

2,000

6 U 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat sòdic d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-
204.

2,000

7 U 
Determinació de l’índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Proctor modificat (a tres Punts) d’una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-502.

2,000

8 U 
Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d’un sòl, 
segons la norma NLT 114.

2,000

9 U 
Comprovació de la no plasticitat d’una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-104 o NLT 106.

2,000

10 U 
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d’una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 o NLT 120.

2,000

11 U 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d’una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 o NLT 107.

2,000

12 U 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE-EN 933-8.

2,000

13 U 
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, 
segons la norma UNE-EN 13043.

2,000

14 U 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-
EN 1097-2.

2,000
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1 U 
Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 
UNE d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 
152-89.

2,000

2 U 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d’una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108.

2,000

3 U 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels 
isòtops radioactius d’un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1.

2,000

4 U 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d’una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-101 o NLT 104.

2,000

5 U 
Determinació de límits d’Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d’una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 
103-104 o NLT 106.

2,000

6 U 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat sòdic d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-
204.

2,000

7 U 
Determinació de l’índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Proctor modificat (a tres Punts) d’una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-502

2,000

8 U 
Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114.

2,000

9 U 
Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-104 o NLT 106.

2,000

10 U 
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 o NLT 120.

2,000

11 U 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 o NLT 107.

2,000

12 U 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE-EN 933-8.

2,000

13 U 
Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig 
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5.

2,000

14 U 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-
EN 1097-2.

2,000

15 U 
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, 
segons la norma UNE-EN 13043.

2,000

1 U 

Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a flexocompressió d’una sèrie de tres 
provetes prismàtiques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, 
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3.

3,000

1 U 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, 
segons la norma UNE EN 933-1 

4,000

2 U 
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de 
granulat segons la norma UNE EN 933-3 

2,000

3 U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència 
d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar mescles 

2,000
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bituminoses, segons la norma NLT 166-92

4 U 
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, 
segons la norma UNE-EN 13043

4,000

5 U 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-
2-99

2,000

6 U 
Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid 
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 

2,000

7 U 
Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma UNE EN 1428

1,000

8 U 
Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum 
asfàltic, segons l'Annex A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 
13924

1,000

9 U 
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra 
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1430

1,000

10 U 
Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació 
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124

1,000

11 U 
Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma NLT 138

1,000

12 U 
Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma UNE EN 1429

1,000

13 U 
Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la
norma NLT 147

1,000

14 U 
Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, 
d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

1,000

15 U 
Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons 
la norma NLT 175

1,000

1 U 
Prova de funcionament de la xarxa d’abastament, segons UNE-EN-
805.

1,000

2 U 
Proves parcials d’estanqueïtat i pressió en trams de xarxes de 
canonades.

3,000

3 U 
Jornada o fracció d’inspecció interior de canalització de col·lector de 
pluvials mitjançant càmera de TV robotitzada

1,000
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1. INTRODUCCIÓ 

Els terrenys per on discorren o es situen les infraestructures son propietat de les administracions 
públiques o s’obtindran mitjançant acords econòmics o en últim termini per expropiació. De conformitat 
amb al previst a l’article 12 del Pla Especial autònom d’infraestructures d’abastament d’aigua potable i 
depuració de les aigües residuals del Castell- Monestir d’Escornalbou. 

En el present document es presenten els béns i drets afectats pel Projecte Modificat núm.1 Abastament 
d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou que afecta als termes municipals d’Argentera, 
Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp). 

A fi i efecte de definir, amb tota la precisió possible, els terrenys estrictament necessaris per a la correcta 
execució de les obres, s'ha elaborat un inventari dels Béns i Drets Afectats. 

Les superfícies afectades per les actuacions definides pel Projecte, s'han grafiat als corresponents 
plànols amb la distribució parcel·lària de la Sede Electrónica del Catastro. 

En aquest annex també s’inclou la definició dels serveis existents a la zona de projecte, les afeccions a 
aquests serveis produïdes per les obres i els treballs necessaris per a la reposició dels serveis. 

2. LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS 

La informació dels serveis existents s’ha obtingut en base a diverses fonts: 

 Visites de camp per tal d’identificar ‘in situ’ els serveis, no només de companyies sinó de 
qualsevol altre tipus que es trobin en la zona d’influència de les obres. 

 Informació sol·licitada a Endesa Distribución SAU. 

 Informació identificada en la cartografia i topografia dels diferents serveis, que posteriorment ha 
estat corroborada en les visites de camp. 

 Documentació facilitada per l’Ajuntament de l’Argentera. 

3. CRITERIS ADOPTATS I TIPUS D’OCUPACIÓ 

Els terrenys ocupats seran els afectats directament per les obres a realitzar en superfície, a més dels 
necessaris per accedir als diferents talls d'obra i permetre i facilitar l'execució i explotació de les mateixes. 

D'acord amb la temporalitat de l'afecció d'aquest terrenys, es descriuen breument la tipologia d’ocupació: 

Ocupació temporal 

S'estableixen les superfícies d'ocupació temporal d'acord amb la franja de terreny estrictament 
necessària per dur a terme la correcta execució de les obres de projecte i per un espai de temps 
determinat, generalment coincident amb el període de d'execució.  

L'amplada d'aquestes franges és variable, adaptant-se a cada cas de forma que es disposi de l'espai 
suficient que garanteixi el moviment de la maquinària i provisió de materials.  

La ocupació temporal del forest d’utilitat pública en els trams corresponents a la canonada tenen una 
longitud de 83 metres amb 10 metres d’amplada fan un total de 830 m2. 

Ocupació definitiva  

S’ocupa el ple domini de les superfícies que ocupin les instal·lacions definitives que es construiran en 
el projecte, és a dir, la superfície resultant de la zona del punt d’aigua per incendis forestals (PAIF), 
l’esplanada per al punt de càrrega pels mitjans terrestres, i altres elements de les instal·lacions. 

Així la ocupació definitiva del forest d’utilitat pública en el vial d’accés al PAIF és de 93 m2, en el PAIF 
de 73 m2 i en el punt de càrrega de mitjans terrestres és de 103 m2. Aquestes i la resta d’elements i 
zones d’ocupació definitiva queden definides als plànols que formen part del Document núm. 2 del 
present projecte.  

Igualment també es defineixen uns espais estrictament necessaris d’ocupar per tal de dur a terme la 
correcte execució de les obres, en un espai i temps determinat, principalment per acopis de material 
oficines d’obra i altres serveis. En aquest cas s’aprofitarà les zones del PAIF i del punt de càrrega per 
mitjans terrestres (hidrant), així com la zona de la caseta de bombes. 
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4. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 

El projecte contempla la necessitat d’ocupar una superfície total de 1.563,02 metres quadrats de la finca 
situada al polígon parcel·la 109, per tal d’incloure la bassa i l’entorn de protecció i maniobra, així com 
part de l’accés a la mateixa, segons els plànols que s’adjunten. 

La part de finca cadastral a ocupar definitivament està situada lindant amb una parcel·la propietat de la 
Diputació de Tarragona (polígon 2 parcel·la 108). Per tant, serà una segregació d’aquesta part de la 
parcel·la cadastral 109, amb l’agregació a la parcel·la cadastral 108 propietat de la Diputació. 

Els terrenys corresponen a la referència cadastral següent: 

PARCEL·LA 
CADASTRAL NÚM. 

POLÍGON - 
PARCEL·LA 

CULTIU 
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE 
(m2) 

SUPERFÍCIE TOTAL FINCA  
(m2) 

43169A002001090000IM 2-109 Forestal 1.563,02 23.944 

 

El propietari de la finca és el Sr. Francisco Escoda Adell de Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp). 

Les coordenades de la superfície de la finca que son objecte de segregació corresponen als següents 
vèrtex, formant una figura rectangular-romboide segons s’indica en els plànols adjunts, i situada en la 
part nord-oest de la parcel·la cadastral original: 

PUNT 
VÈRTEX DE LA 
PARCEL·LA A 
SEGREGAR 

COORDENADES UTM 31N / ETR S89 

COORDENADA X COORDENADA Y 

A Nord-oest 324966,0 4554698,0 

B Nord-est 324995,0 4554719,8 

C Sud-est 324995,0 4554653,5 

D Sud-oest 324966,0 4554649,5 

 

5. IDENTIFICACIÓ I ACTUACIÓ EN LES AFECTACIONS A SERVEIS 

De la relació d’informació recaptada referent als serveis existents s’ha detectat que únicament hi ha dos 
serveis existents en el camí de Vilanova d’Escornalbou a l’Argentera, la canonada d’abastament d’aigua 
potable al municipi i la línia elèctrica de l’estació de bombament existent. En el Plànol núm.14 
s’identifiquen els serveis existents detectats en fase de projecte. 

En el cas del nou subministrament elèctric a l’estació de bombament, l’afectació als serveis existents 
serà mínima ja que el traçat del nou subministrament es preveu realitzar per l’altre costat del camí. 
Igualment s’ha previst en la seva valoració de les actuacions a realitzar, l’adequació i connexió de la 
instal·lació existent a la nova xarxa de distribució. 

En el cas de les obres de drenatge (OD) existents al camí, durant les obres s’anirà adequant la nova 
cuneta a aquestes OD. Igualment s’ha previst una valoració de cales de localització per detectar 
possibles serveis. 

Tanmateix l’empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels possibles serveis 
afectats que pugui haver, així com de les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, 
que les portarà a terme el contractista amb tota urgència i al seu càrrec. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte d’abastament d’aigua potable al Castell Monestir d’Escornalbou redactat al març de 2016 i 
l’avantprojecte de l’Estació depuradora d’aigües residuals al Castell Monestir d’Escornalbou formen part 
de les actuacions previstes “Pla Especial autònom d’infraestructures d’abastament d’aigua potable i de 
depuració d’aigües residuals al Castell Monestir d’Escornalbou”  

Així mateix el Pla Especial ha estat avaluat ambientalment i s’ha emes l’Informe ambiental estratègic del 
Pla especial autònom d’infrastructures d’abastament d’aigua potable i de depuració d’aigües residencials 
al Castell-Monestir d’Escornalbou, als termes municipals de l’Argentera, Riudecanyes i Vilanova 
d’Escornalbou (exp. OTAATA20160113), en el sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient. 

El Pla Especial Autònom d’Infrastructures ha estat aprovat inicialment per la Comissió d’urbanisme de 
Tarragona en data 7 de març de 2017 i ha estat aprovat provisionalment en data 4 de maig de 2017. 

El present Projecte Modificat recull doncs en el disseny final de les obres i instal·lacions les prescripcions 
que resulten del tràmit urbanístic i ambiental i de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
També introdueix les correccions, les recomanacions i les millores que s’han rebut de diversos 
ajuntaments i organismes, i del propi Document Ambiental. (veure relació en el punt 4 de la present 
memòria) 

2. TRÀMIT AMBIENTAL 

Respecte el tràmit ambiental, i la necessitat d’avaluació ambiental estratègica o en el seu cas estudi 
d’impacte ambiental, ha estat informat en el tràmit inicial del Pla Especial per part de l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental (OTAA) de Tarragona, del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’ha valorat el 
document del Pla Especial i del Document Ambiental Estratègic (DAE) presentats al DTS el dia 23 de 
desembre de 2016,  amb la següent resolució de la OTAA de data 15 de febrer de 2017: 

“Resolc: 

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial autònom d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable i de depuració d’aigües residencials al Castell-Monestir d’Escornalbou, als termes municipals de 
l’Argentera, Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient. 

—2 Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Tarragona i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.” 

3. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

Per tant, una vegada aprovat el Pla Especial Autònom d’Infrastructures, cal complir els requeriments 
ambientals establerts en la Normativa del Pla Especial, que fa referència alhora al Document Ambiental 
Estratègic redactat el desembre de 2016, i als requeriments ambientals recollits en la normativa derivats 
dels informes sectorials del procés de tramitació del Pla Especial. 

L’extracte dels requeriments ambientals que més incideixen en la normativa i que s’han considerat en la 
redacció del present projecte són els que es reprodueixen a continuació. No obstant, caldrà tenir en 
compte també el seguiment ambiental i el maneig de les obres en el moment de la seva execució, 
segons es dictamina en els següents articles: 

“.../... 

Article 14. Medi físic  

1.Les tasques d'adequació de la infraestructura seran el màxim de curoses amb el medi geològic i la morfologia 
del terreny. 

Article 15. Accessos  

1.En quant als accessos, s'ha d'aprofitar la xarxa de camins i pistes ja existent. Si no és possible i se n'han 
d'obrir de nous, el seu traçat es farà tenint en compte el pendent i la naturalesa del terreny, doncs es poden 
originar processos erosius del sòl. 

D’acord amb l’article 12 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 
en cas que sigui necessària l’obertura de nous vials (camins i/o pistes forestals) dins l’àmbit de la forest pública, 
la seva construcció haurà de ser projectada i dirigida per tècnics forestals competents. L’elaboració del projecte 
de traçat és preceptiva. En tot cas, caldrà assegurar la integració de la via en el seu entorn i el compliment de 
les mesures correctores que s’estableixin. 

2.Els accessos no operatius (no necessaris pel manteniment de la infraestructura) han de ser restaurats i 
revegetats amb espècies vegetals autòctones. 
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Article 16. Instal·lació del les noves infraestructures  

1. Les esplanades de treball al voltant de les noves infraestructures s'hauran de delimitar i ésser suficientment 
amples per a permetre les maniobres i treballs dels vehicles. Si aquestes explanades s’han d’adequar en 
terrenys de domini públic forestal de la forest Boscos del Castell d’Escornalbou, s’haurà de disposar de la 
prèvia i preceptiva autorització per resolució d’ocupació temporal dels terrenys. 

2. Les infraestructures soterrades es cobriran amb terres amb l’acabat originari fins a enrasar-les. Les parts 
vistes per el mur del Castell i base d’aquest, es faran minimitzant el seu impacta visual, aprofitant un refús en el 
mur. 

3. Es retirarà la cobertura vegetal del sòl i es disposarà en monticles de no més de 1,5 metres d'alçada, i en 
zones planes. Aquesta serà reutilitzada posteriorment en els treballs de restauració de les àrees afectades. Els 
possibles residus generats es retiraran a un abocador controlat. 

4. Si així es requereix i sobretot en períodes secs, periòdicament es regaran amb cisternes els accessos, vials i 
esplanades per on transita la maquinària d'obra, a fi i efecte que les partícules en suspensió no suposin un 
perjudici a les persones i a la vegetació més pròxima. 

Article 17. Encreuaments 

1. AI llarg de l'àmbit del Pla Especial cal garantir les infraestructures, els Encreuaments amb vies 
pavimentades, es portaran a terme amb la protecció necessària per tal d’evitar danys posteriors als paviments, 
deguts a enfonsaments. 

Article 19. Protecció del patrimoni cultural  

1. El Pla Especial afecta l’element i la protecció del Be Cultural de Protecció Nacional (BCIN) Castell-monestir 
de Sant Miquel d’Escornalbou. En aquest àmbit preval la legislació i normatives sectorials. Correspon realitzar 
seguiment i supervisió del contingut i procés de les obres al Departament de Cultura.  

2. Caldrà que es realitzi el control dels moviments de terres que afectin el subsòl dins de l’àmbit del monument. 

3. Es realitzarà un seguiment arqueològic dels moviments de terres d'acord amb els requeriments del 
Departament de Cultura. Si durant la fase constructiva del projecte apareixen restes arqueològiques, es 
paralitzaran immediatament les obres i aquest fet es notificarà a l'organisme competent en la matèria, en 
aquest cas el Departament de Cultura. 

4. Resta prohibida la destrucció d'elements propis de l'arquitectura tradicional de la zona, com barraques i 
marges de pedra seca. Si per qualsevol motiu es malmeten, es procedirà a la seva correcta restauració. 

5. La conducció de l’aigua es soterrarà en tots els punts on sigui possible 

6. El projecte de l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) es presentarà i serà valorat per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural 

7. Prèvia impermeabilització i posterior ús del dipòsit gran es durà a terme la documentació del mateix. 

Article 20. Protecció de la forest Boscos del Castell d’Escornalbou  

1. Part de les infraestructures planificades al Pla Especial es projecten dins de l’àmbit territorial de la forest 
Boscos del Castell d’Escornalbou (termes de Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou i l’Argentera) propietat per 
meitat i pro indivís entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. Declarada d’utilitat pública i 
inclosa al Catàleg de Forests d’utilitat pública de Tarragona amb el número 91 per resolució de 
MAH/2419/2006, de 10 de juliol, del Conseller de Medi Ambient i Habitatge. 

2. D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i el Pla General de Política Forestal 2014-
2024 està qualificat com a sòl d’especial protecció i d’especial interès forestal. 

3. Les accions i obres en aquest àmbit requereixen d’informe previ favorable de l’Administració forestal. 

4. Per a la implantació de les obres i accions físiques que no estiguin contemplades a la planificació territorial 
sectorial forestal sobre l’àmbit d’aquest domini públic forestal serà necessari obtenir una declaració prèvia de 
prevalença de la utilitat pública mitjançant el qual es substanciï i es raoni l’existència d’un interès general 
d’aquelles obres i accions físiques que hagi de prevaldre sobre els terrenys de la forest pública. 

Article 21. Protecció de la via pecuària “Colada de Vilanova” 

1. Les obres del Pla especial que afecten la via pecuària no classificada anomenada “Colada de Vilanova”, pel 
que fa al detall de la implantació física, previ al seu inici han de ser autoritzades per resolució de la Direcció 
General de Forests. 

Article 22. Seguiment ambiental 

1. Es farà un seguiment ambiental durant el període d'execució dels treballs d’instal·lació de les infraestructures 
a fi i efecte de vetllar pel compliment de les mesures ambientals que es determinen en aquest Pla Especial. 

2. Aquest seguiment ambiental es realitzarà d'acord amb allò establert al corresponent Document 
Ambiental Estratègic del projecte. 
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Article 23.- Directrius de qualitat paisatgística  

1. Les actuacions previstes al Pla Especial es troben dins de l’àmbit regulat per la unitat número 16. 
Escornalbou-Puigcerver del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. 

2. Les actuacions hauran de respectar el previst als objectius de qualitat paisatgística previstos en aquesta 
unitat de paisatge. 

Concretament és d'especial aplicació l’Objectiu de qualitat paisatgística 2 que preveu que donat que el paisatge 
de la plana del Baix Camp, amb uns elements de referència –el tossal i el castell d’Escornalbou, el relleu de 
Puigcerver amb el santuari del mateix nom, el de la Mare de Déu de la Roca a la muntanya de l’Areny i 
l’embassament de Riudecanyes– que mantinguin el caràcter identitari propi, procurant preservar-los 
d’instal·lacions que en desvirtuïn la visió. 

Igualment, també són d’aplicació els objectius de qualitat paisatgística definits per a tot l’àmbit territorial del 
Camp de Tarragona. 

3. En finalitzar les obres d'instal·lació i els treballs de neteja i manteniment del corredor caldrà realitzar la 
recollida i gestió de totes les restes de l'obra i residus. 

4. Caldrà restaurar i revegetar les àrees alterades durant les obres d'instal·lació de la infraestructura, utilitzant 
espècies vegetals de baix manteniment i ràpida cobertura presents a l'entorn. 

Article 24. Autoritzacions Agència Catalana de l’Aigua  

1. Serà necessari sol·licitar autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per creuar les lleres afectades 
per la línia, d'acord amb el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre. 

2. Caldrà disposar d'autorització atorgada per l'organisme de conca, per a l'execució de les obres que afectin el 
domini públic hidràulic i la seva zona de policia. 

3. En cap cas, la maquinària d'obra circularà per la llera de rius i torrents. Així mateix està estrictament prohibit 
modificar la morfologia de cursos fluvials que es puguin veure afectats pel pas de la infraestructura. 

Article 25. Generació de residus 

1. S'efectuarà una correcta gestió dels residus d'obra. Es concentraran els residus d'obra resultants en un punt 
d'abocament convenientment preparat per aquesta finalitat i es retiraran i transportaran a un gestor autoritzat 
dels mateixos. En tot moment es complirà la normativa establerta pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

CAPÍTOL III.-  ACTUACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES. 

Article 26. Normes generals 

1. Els titulars de la infraestructura són els responsables de mantenir un control sobre la vegetació mitjançant la 
vigilància selectiva necessària per tal de garantir en tot moment que no es produeixin danys a la infraestructura. 

2. Els treballs de neteja i manteniment de la infraestructura son els que establiran els projectes executius en els 
respectius apartats de manteniment. 

Article 27. Distàncies reglamentàries i de seguretat. 

1. Es considera un gàlib de un metre (1,00 m.) per banda en les canalitzacions. 

2. Com a zones de protecció entorn al PAIF es deixarà, com a mínim, 25 m al voltant lliures de tot tipus de 
vegetació.  Es complirà amb la normativa vigent respecte als PAIF. 

Article 28. Criteris de neteja i manteniment 

1. Els criteris de neteja i manteniment de la infraestructura són: 

1.1 La vigilància de les possibles afectacions d’arrels, es realitzarà preferentment amb mitjans manuals. 

1.2 En el cas que sigui necessari retirar alguna vegetació s'evitarà deixar el sòl descobert per tal d'evitar la 
presència de fenòmens erosius. 

1.3 Els residus restants de la tala i poda, així com les restes de vegetació morta i seca que hi hagi en la zona, 
es tractaran d 'acord amb les opcions següents: 

a) Triturat fins a obtenir restes menors de 30 cm i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas romandran 
restes sobre la vegetació de la zona. 

b) Transport de les restes a cremadors controlats, centrals tèrmiques i plantes de compostatge, central 
d'aprofitament de biomassa o similar on se'ls aplicarà un tractament adequat. 

c) Crema controlada degudament autoritzada.” 
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4. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES I SEGUIMENT AMBIENTAL PREVIST EN EL 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Respecte el seguiment ambiental, que s’ha de realitzar d'acord amb allò establert al corresponent 
Document Ambiental Estratègic del projecte, segons l’article 22 de les normes, caldrà atendre doncs a 
l’especificat en el DAE, del qual també es reprodueixen a continuació les mesures preventives i 
correctores previstes. 

Extracte dels punts 8 i 9 del Document Ambiental Estratègic: 

“PUNT 8: 

LES MESURES PREVISTES PER A PREVENIR, REDUIR I, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, CORREGIR 
QUALSEVOL EFECTE NEGATIU RELLEVANT EN EL MEDI AMBIENT DE L’APLICACIÓ DEL PLA O 
PROGRAMA, PRENENT EN CONSIDERACIÓ EL CANVI CLIMÀTIC. 

– MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

• Mesures Preventives Generals 

De forma genèrica, i sobretot pel que fa a la fase de replanteig de l’àmbit delimitat dins de la zona 
d’afectació del projecte (tant la parcel·la afectada per la ubicació de la nova EDAR i el seu camí 
d’accés, idem pel PAIF i tot l’àmbit afectat per la col·locació de canonades i també pel soterrament 
de la línia elèctrica), abans de l’inici de la construcció pròpiament del que comporta tot el projecte, 
s’han de contemplar, des del punt de vista ambiental, els criteris, consideracions i tasques que cal 
tenir en compte per garantir una correcta gestió ambiental de cada una de les fases relacionades 
amb el que serà projecte d’execució (cal tenir en compte que el present document avalua un 
avantprojecte i que caldrà redactar el corresponent projecte executiu). 

Es tracta, de fet, de l’aplicació d’un codi assenyat de bones pràctiques, que no té un manual 
específic sinó que dependrà del sentit comú i de la finura de les empreses encarregades de 
l’execució del projecte i de l’adequada direcció d’obres i vigilància ambiental. Són les mesures 
preventives  genèriques, que s’apliquen a l’obra com segueix: 

D’una banda, totes aquelles mesures relacionades amb la gestió dels processos de suport que 
requeriran d’un pla de gestió específic en cada obra: 

Gestió de terres sobrants i productes derivats del procés d’excavació. Com a àrees 
d’abocament o materials provinents de terres sobrants resultants del procés de les obres només 
podran ser dipositades – temporalment- en aquells indrets de l’àrea d’afectació que determini la 
direcció facultativa, segons la necessitat de ser reaprofitats pel reompliment, sobretot pel que fa a 
la fase de reompliment de les rases de l’àmbit del col·lector.  

Si no és possible utilitzar les àrees que determini la direcció facultativa, les terres sobrants i els 
residus derivats dels processos d’excavació seran aportats a dipòsits controlats de residus de la 
construcció prèviament seleccionades i autoritzades per l’administració competent (Departament 
de Territori i Sostenibilitat). En cap cas s’utilitzaran parcel·les o altres ubicacions fora de l’àmbit 
d’afectació determinat pels plànols del projecte. 

Estudi del balanç entre terres sobrants i terres de préstec. Aquest estudi, previ a  l’execució 
del projecte, permetrà trobar l’equilibri en el balanç de terres (màxim aprofitament) per tal de 
minimitzar la necessitat tant de préstecs com abocadors. 

 

–  MESURES PREVENTIVES DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

• Mesures preventives genèriques de la fase d’obra  

Gestió de parc de maquinària i instal·lacions auxiliars. El parc de maquinària i instal·lacions 
auxiliars se situaran dins de la zona d’afectació que estableixi el projecte executiu, però 
preferentment en àrees ja transformades fàcilment accessibles des de la carretera: el propi 
aparcament del castell, la zona de gir a l’enllaç de les pistes asfaltades d’accés des de Vilanova 
d’Escornalbou – l’Argentera i des de Riudecanyes 

Camins i accessos a l’àrea d’afectació. L’accés a la zona d’obres s’ha de realitzar sempre a 
partir de l’accés que es marqui en el plànol d’accessos del projecte executiu.  

Regs de superfícies. Durant les diferents fases de construcció dels camins d’accés a l’EDAR i 
PAIF es realitzaran regs periòdics dels dipòsits de terres temporals per evitar l’emissió de pols.  

Senyalització i abalisament. Durant la fase de preparació de les obres associades a la fase de 
construcció es procedirà a senyalitzar acuradament tota la delimitació de l’àrea d’afectació que 
preveu el projecte. També es senyalitzaran totes les zones necessàries, fora de la zona 
d’afectació, que determini la direcció facultativa. Caldrà informar als operaris de la delimitació i el 
restricció de la utilització de les àrees que no formaran part de les zones senyalitzades i 
abalisades. Hi haurà especial cura a abalisar les fileres d’alzines i alzines sureres que han de 
funcionar com apantallament visual entre la carretera i la zona d’ubicació de l’EDAR. 
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Revisió i manteniment adequat de la maquinària. Les tasques pròpies de manteniment i de 
revisió de tota la maquinària caldrà realitzar-les en indrets adequats amb superfície impermeable, 
com ara una caseta prefabricada, per tal d’evitar la contaminació per abocaments de lubricants i/o 
de combustibles. En el cas de no ser possible i es produeix un abocament accidental s’haurà 
d’actuar amb rapidesa, separant la porció de sòl afectada (per tal d’evitar la filtració) i s’haurà de 
sotmetre a tractament per un gestor autoritzat. 

Control i recollida selectiva dels residus. Seguint els codis de bones pràctiques ambientals en el 
sector de la construcció, s’habilitaran els suficients contenidors de recollida selectiva ordenats en 
punts nets per recollir tots els residus propis d’aquesta activitat. Especialment, tots aquells que 
puguin volar per causa del vent, com poden ser embalatges, làmines de plàstics o caixes, i també 
totes els materials de construcció inservibles per motius diversos. La pràctica malauradament 
habitual d’escampar i enterrar les restes generades (en aquest cas materials per la senyalització) 
haurà de ser especialment controlada.  

Totes aquestes mesures preventives genèriques haurien de ser objecte del propi sistema de 
gestió ambiental del contractista, que el garantirà mitjançant la redacció de plans de gestió i la 
supervisió dels mateixos, i la seva aplicació per part de la Direcció Ambiental o, en el seu defecte, 
per la Direcció Facultativa. 

• Mesures preventives sobre el sòl 

- Delimitació i senyalització correcta de la zona de preparació per tal de no afectar els espais 
propers.  

- Minimització de les superfícies afectades amb una correcta senyalització de les mateixes. 

- Gestió adequada de les terres necessàries per fer els moviments necessaris. 

- Gestió adequada dels apilaments d’estèrils i de terres sobrants en cas de que s’hagin 
d’emmagatzemar. Caldrà realitzar un estudi de la localització idònia d’aquests materials i 
dissenyar-los de forma que s’evitin pendents que puguin generar el lliscament del material. Per 
evitar la presència d’aigua en el material s’hauria de col·locar en la seva base una capa de material 
més groller per afavorir el drenatge. Caldrà determinar la possibilitat d’emprar els aparcaments del 
castell d’Escornalbou com a zones d’acopi de materials extrets a la zona de l’EDAR i PAIF. 

- Els materials que provinguin de préstecs ho seran d’extraccions a cel obert degudament 
legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. La 
resta de materials que s’utilitzin s’han d’ajustar a la normativa específica que els sigui d’aplicació. 

- Caldrà prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 
talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

• Mesures preventives sobre les aigües 

- Com a mesures preventives sobre les aigües, la correcta ubicació de les zones de materials i 
maquinària, així com el seu correcte manteniment, evitarà contaminacions accidentals.  

- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny 

- Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase d’obres 
col·locant, si és necessari, tubs de drenatge provisionals. 

- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges 

- Pels moviments de terres s’intentarà aprofitar al màxim el relleu natural i reduir així, aquests 
tipus de treballs. 

- Controlar que durant la fase d’obres no es produeixin filtracions d’aigua residual durant 
l’explotació de l’estació. Caldrà impermeabilitzar els llits amb geotèxtils i làmines d’alta densitat de 
polietilè.  

- El rebliment de rases es farà exclusivament amb material inert 

- Finalitzades les obres caldrà netejar i retirar tots els materials sobrants generats a causa de 
l’execució d’aquestes, essent de compliment tot l’establert als articles 97.a. i 97.b. de la Llei 
d’Aigües (RD 1/2001, de 20 de juliol) 

• Mesures preventives sobre l’atmosfera 

A continuació s’estableixen un seguit de mesures que caldrà aplicar per reduir o evitar els efectes 
sobre la qualitat atmosfèrica, sobre l’increment de soroll i de vibracions i sobre la contaminació 
lumínica. 

• Mesures preventives sobre l`emissió de pols i de gasos 

Les mesures que es descriuen a continuació fan referència a la fase de construcció. 

- Control periòdic de l’emissió de pols amb la realització de regs de forma periòdica en totes les 
superfícies de circulació de maquinària, per tal de reduir al màxim l’emissió de pols. 
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- Aturada de les obres en dies de fort mestral. 

- Regar periòdicament els materials apilats. 

- Reducció de la velocitat de la maquinària associada als accessos i a les zones d’interfase de 
les propietats privades que interactuen amb l’àmbit de projecte. 

- Manteniment periòdic i adequat en maquinària i vehicles. 

• Mesures preventives sobre el soroll i les vibracions 

- Reducció de la velocitat de la maquinària durant el desenvolupament de les obres. 

- Manteniment periòdic i adequat en maquinària i vehicles. 

- Caldrà presentar i acordar el pla de treball amb les propietats afectades (sobretot pel que fa a 
l’àmbit de pas del tub del col·lector enterrat) atenent a l’activitat que s’hi desenvolupa per no 
interactuar-hi ni causar molèsties.  

• Mesures preventives sobre la vegetació 

Risc d’incendi forestal. Caldrà planificar l’època de treballs prevista i determinada per que 
coincideixi l’època màxima de risc d’incendi forestal amb la realització de les obres.  

Abalissament i protecció física de troncs d’arbres d’interès al llarg del recorregut, especialment 
amb la identificació d’alzines sureres, pinasses, roures de fulla petita o carrasques/alzines de gran 
port. 

• Mesures preventives sobre el paisatge 

Conservació i reestructuració dels afloraments de pedra vermella que puguin ser afectats. L’àmbit 
d’interacció amb la nova traça del camí d’accés al que serà l’EDAR presenten afloraments de 
pedra vermella. Caldrà preveure la no destrucció d’aquestes estructures. Caldrà refer i 
reestructurar aquestes construccions en cas de que quedin malmeses per l’entrada de maquinària i 
per l’execució de les obres. 

• Mesures preventives sobre els residus 

Gestió de residus. Caldrà que el projecte executiu de l’obra de l’EDAR incorpori el document 
ANNEX 2 (Gestió de Residus) de l’avantprojecte que està redactat en base al Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC).  

El pla de gestió de residus ha de permetre: 

• Quantificar els residus i tipologies i fases d’obra o enderroc (en aquest cas 
demolicions d’estructures i excavacions). 

• Definir les operacions de destriament o recollida selectiva previstes per realitzar l’obra. 

• Especificar la reutilització “in situ”. 

• Identificar els gestors autoritzats que s’utilitzaran (preferentment per la via de la seva 
valorització). 

• Realització de formació ambiental del personal encarregat i executor del projecte 
d’urbanització, integrat dins del pla de vigilància ambiental. 

• Mesures preventives sobre la fauna 

Caldrà planificar les obres per no intentar no interferir amb el període de cria primaveral de les 
espècies de caire forestal. Atenent a l’alt risc d’incendi forestal existent caldria projectar les 
actuacions entrada la tardor i durant l’hivern per fer compatible el risc d’incendi forestal i evitar 
riscos sobre la fauna sensible. 

• Mesures preventives sobre el patrimoni cultural 

Cal que es dugui a terme la documentació de l’interior del dipòsit gran abans que la 
impermeabilització i posterior ús ho impossibilitin. Les intervencions arqueològiques s’han de 
realitzar sota la direcció d’un arquèoleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural 
Català i el Decret 78/2002, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

– MESURES CORRECTORES DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

• Mesures sobre el medi físic (sòl) 

Les mesures de correcció que s’estableixen sobre el sòl són: 

- Realització dels moviments de terres en èpoques adequades on hi hagi humitat, però no 
entollament, i sense presència de vent. 

- Extracció periòdica de la pols acumulada en la zona d’afectació de les obres. 
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- Per evitar i/o eliminar el risc de contaminació per abocaments industrials (olis, combustibles i 
altres residus) es realitzarà un manteniment adequat i periòdic de la maquinària i de les 
instal·lacions. En el cas que es realitzi un vessament accidental d’aquests materials s’efectuarà 
una extracció del sòl contaminat i es gestionarà adequadament. 

• Mesures correctores sobre les aigües 

- Correcta gestió dels residus associats als processos de la realització i/o construcció de les 
obres. 

- Realització del manteniment de la maquinària en llocs temporals amb solera impermeable. 

• Mesures correctores sobre el soroll 

No es podran sobrepassar els valors d’immissió de soroll determinats que estableix la legislació 
vigent i en cap cas el valor de 90 db(A). Caldrà donar compliment a la llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica 

• Mesures correctores sobre la vegetació 

- Si cal esporgar peus arbustius o arboris, es realitzarà mitjançant motoserra o tissores 
pneumàtics, amb talls nets. 

- Revegetar immediatament aquelles superfícies afectades per les obres de l’EDAR. Només 
es podran utilitzar espècies autòctones i aprovades per la direcció ambiental de l’obra i que 
segueixin les composicions d’hàbitats d’interès comunitari preexistents a l’àmbit d’estudi. 

- Per no ampliar l’efecte degeneratiu en els extrems de les formacions vegetals, es busca la 
reducció de la superfície alterable de les obres en els marges de l’explanació, de manera que es 
mantinguin al màxim les condicions ecològiques en aquests límits. 

• Mesures correctores sobre el paisatge 

- Reestructuració dels blocs de gresos vermells. Caldrà refer i reestructurar aquestes 
formacions rocoses en cas de que siguin visibles i quedin malmeses per l’entrada de maquinària i 
per l’execució de les obres. 

- Es cercarà una integració paisatgística adequada del conjunt de canonades d’aigües 
d’abastament i aigües residuals en la zona vista sobre roques, mitjançant pintura de color similar al 
substrat original (gres vermell). 

• Mesures correctores sobre la fauna 

- El PAIF ha de recollir les aigües del sobreeixidor en una arqueta modificada que serveixi com a 
punt d’aigua per a la fauna autòctona, fora de l’àmbit tancat del PAIF i allunyat del camí. Caldrà 
que la rampa adossada lateralment a la paret per a la sortida d’animals sigui doble (dos pendents 
convergents) per tal que els animals hi puguin accedir nedant en els dos sentits. Caldrà que sigui 
molt rugosa o de fàcil adherència, de pendent suau (màx. 30º), des del fons fins el nivell de 
coronació i tenir una amplada no inferior a 50 cm. Caldrà tenir cura en l’acabat de la rampa. 

- Per evitar la proliferació d’insectes, especialment mosquits, a causa del microhàbitat de 
temperatura i humitat que es pot generar al punt d’abocament de l’EDAR, caldrà assegurar-se que 
la microtopografia no afavoreix les postes d’ous i el desenvolupament de les larves de mosquits.  

• Mesures correctores el patrimoni cultural 

- Caldrà que es realitzi el control dels moviments de terres que afectin el subsòl dins l’àmbit del 
moviment, amb la intervenció arqueològica reglada 

- Caldrà que la conducció de l’aigua sigui el més soterrada possible, dins l’àmbit del recinte del 
castell 

–  MESURES CORRECTORES DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ 

• Mesures correctores sobre la fauna 

- No es faran servir insecticides químics durant la fase d’explotació per evitar problemes de 
contaminació de les aigües. Si és del tot necessari la seva utilització per la presència de mosquits 
al PAIF o el punt d’abocament de l’EDAR es faran servir de tipus biològic (bactèries que ataquen 
les larves de mosquits).  

 

PUNT 9: 

SEGUIMENT AMBIENTAL DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

– PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

Per tal de poder realitzar el seguiment que garanteixi el compliment de els indicacions i mesures protectores 
i correctores contingudes en el present document ambiental es proposa que es  porti a terme un Programa 
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de Vigilància Ambiental (PVA) a aplicar durant la realització de les obres i durant la fase de construcció de 
les actuacions previstes al Pla Especial. 

El programa de vigilància ambiental té per objecte: 

- Comprovar la natura i magnitud dels impactes ambientals previstos al document ambiental 

- Assegurar l’aplicació correcta i el grau d’eficàcia de les mesures preventives i correctores incloses 
al document ambiental  

- Identificar altres impactes significatius no previstos inicialment i definir les mesures oportunes que 
cal aplicar. 

El Programa de Vigilància Ambiental també incorporarà una descripció de les mesures correctores a nivell 
de projecte, que serà inclòs en el projecte constructiu en forma de projecte complementari i que inclourà, 
com a mínim, totes les mesures correctores del present document ambiental. 

És evident que el programa de vigilància ambiental s’haurà d’adequar a les diferents fases previstes per la 
construcció de la nova infraestructura segons consta en el document ambiental. 

Les fases i la durada del Pla de Vigilància Ambiental s’establiran segons les mateixes etapes associades a 
les fases de i les que es determinin en la vigilància ambiental que realitzi l’ajuntament de Mont-ral que serà 
el responsable de l’execució de les obres. 

Caldrà que es determini un responsable tècnic del serveis tècnics municipals o externalitzat que 
desenvolupi les tasques pròpies de seguiment i de supervisió ambiental, per tal de que aquestes es realitzin 
de forma correcta, segons determina el mateix document ambiental. 

Caldrà elaborar un organigrama ambiental, el qual s’haurà de consensuar i definir amb els tres agents 
implicats: l’empresa executora de les obres, el promotor (Diputació de Tarragona) i l’administració de la 
vigilància ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat).  

– EL SEGUIMENT AMBIENTAL 

Per a dur a terme la vigilància ambiental durant les diferents fases de la construcció es proposa la 
realització d’unes fitxes de control, elaborades per l’empresa executora de les obres i aprovades per a la 
Direcció Ambiental, que serviran per a realitzar un seguiment dels efectes que realitzaran les diferents fases 
de treball sobre els recursos del medi.  

Les fitxes de control hauran de ser senzilles, comprensibles i de fàcil aplicació, per tal de instaurar un 
control pràctic i sistemàtic.  

El seguiment ambiental es realitzarà de forma periòdica, establint una periodicitat en funció de les etapes de 
construcció, i tenint en compte els vectors ambientals potencialment afectats.  

El control el realitzarà el o la responsable de l’aplicació del programa de vigilància ambiental.  

El control estarà supervisat per la Direcció Ambiental.  

Els supervisors o els tècnics ambientals realitzaran les visites a l’obra establertes en el programa de 
seguiment i reompliran les fitxes de control i realitzaran els informes de control que s’estableixin. 

En funció de com es desenvolupin les obres caldrà realitzar actes de seguiment; la tipologia i freqüència 
d’aquests documents serà determinat pels responsables de la direcció ambiental i del PVA. 

 

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

D’APLICACIÓ GENERAL 

Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització 

Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en el 
planejament i/o projecte d’urbanització 

Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals 

FASE DE REPLANTEIG (GENERAL) 

El Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient 

Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i 
delimitades (jalonament) 

Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de sòl 
alterades  



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 ANNEX Núm. 18 AVALUACIÓ  AMBIENTAL

 

 
11

 

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

El parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural i haurà de disposar d’una zona 
específicament habilitada per a la reparació i neteja de maquinària.  

El Punt Net de Residus Perillosos o Especials haurà d’estar cobert, senyalitzat i aïllat del sòl natural.  

La zona de neteja de canaletes de formigó haurà d’estar impermeabilitzada i convenientment 
senyalitzada 

S’haurà de disposar d’equips d’emergència  per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl 
d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures, etc. 

És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament elèctric i 
d’aigua per satisfer el consum de l’obra 

Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les i que no hagin de ser afectats per 
la mateixa i es protegiran en cas necessari 

EDAFOLOGIA 

Es decaparà la terra vegetal de les zones de desmunt (EDAR i PAIF) i s’aplegarà en una zona destinada 
a aquest fi per a ser emprada en els treballs de restauració de l’entorn d’aquestes estructures, si s’escau. 

La terra vegetal s’abassegarà en aplecs de h<2 m i el manteniment mínim consistirà en fertilitzacions 
minerals i orgàniques 

Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls que 
quedin denudats abans de la restauració 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc 
de maquinària 

Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més 
de 2-3 dies 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi 

En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material 
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, 
abocadors o préstecs incontrolats. Ser especialment curosos en que no s’aboquin deixalles, terres o 
residus d’obra als barrancs o línies de drenatge 

Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les 
autoritzacions i acords pertinents 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa aplicable 

En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents 

HIDROLOGIA 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc 
de maquinària, sempre lluny de les línies de drenatge i barrancs 

Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més 
de 2-3 dies 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi 

En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material 
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós 

Per abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a terme els tractaments exigits i es 
requerirà l’autorització corresponent 

La maquinària no circularà ni per la llera ni pels marges dels barrancs o línies de drenatge 
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 

No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres 

La maquinària que participi  ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors  que determina la legislació 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents 

VEGETACIÓ 

Identificació i valoració, per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental, en la fase prèvia 
als moviments de terra, dels elements vegetals i masses de vegetació naturals preexistents d’especial 
interès en zones susceptibles de nova urbanització, i fixació de les mesures a adoptar com la integració 
com a zona verda o trasplant d’exemplars, per exemple.  

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar tècniques per a 
la seva protecció  

Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i fragilitat 
ambiental 

Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació 

El material vegetal emprat a l’obra disposa de passaport fitosanitari i resta de permisos i documentació 
exigible 

FAUNA 

En cas que es trobin individus de fauna salvatge ferits o desorientats s’hauran de comunicar els fets al 
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim 

PAISATGE 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones 
de menor qualitat i fragilitat ambiental 

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni 
urbanitzar  

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest 

Evitar modificar la morfologia del terreny 

Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions normatives 
vigents i no generar abocadors o préstecs  incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny 

PATRIMONI CULTURAL 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural, comunicar-
ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural 

RESIDUS 

Seguiment per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental de l’obra de la gestió 
(segregació i recuperació selectiva de residus generats) d’acord amb la normativa vigent i en base 
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 

l’establiment del Punt Net de les obres. 

Segregació de residus perillosos i/o especials a la zona habilitada com a Punt Net de Residus 
Perillosos/Especials 

Segregació dels residus inerts a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Inerts 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de formigó 

Gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus 

Gestionar correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la 
maquinària 

RISCOS 

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència dels barrancs o línies de drenatge, amb especial 
atenció al risc de caigudes o despreniments 

No ocupar temporalment les àrees de l’abocador ni dels moviments de terres 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en 
les zones properes. És especialment important aquesta tasca lligada a les labors de maquinària i 
elements situats properament a les zones d’herbassars diversos existents per tot l’àmbit d’estudi, donat 
la forta inflamabilitat de la vegetació existent 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades 
anteriorment (regs, restauracions, etc.) 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 19. Protocol de Manteniment 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és definir els treballs a realitzar una vegada acabades les obres per tal 
d’assegurar un correcte funcionament dels equips i instal·lacions executades. Aquests treballs són una 
recomanació i el veritable manteniment s’ha d’anar ajustant amb el temps i segons les condicions de 
funcionament de la instal·lació. 

2. PROTOCOL DE MANTENIMENT 

Es preveu realitzar un manteniment de les instal·lacions hidràuliques, de les instal·lacions elèctriques i 
un manteniment general de l’entorn.  

ELEMENT TREBALLS A EFECTUAR PERIODE 

Dipòsit regulació Neteja  1 vegada a l’any 
Bombes Comprovació del correcte funcionament. 1 vegada a l’any. 
Vàlvules de comporta Procedir a l’obertura i el tancament. 1 vegada a l’any 

Ventoses Comprovació de boia de plàstic. 
Desmuntatge i neteja de calç. 1 vegada a l’any 

Vàlvula hidràulica Comprovació del correcte funcionament. 1 vegada al mes, o si es detecten 
problemes a l’ompliment. 

Vàlvula de retenció Comprovació del correcte funcionament. 1 vegada al mes, o si es detecten 
problemes a l’ompliment. 

Comptador Revisió de lectura correcta. 1 vegada al mes. 
Vàlvula de tall Comprovació del correcte funcionament. 1 vegada cada 3 mesos. 
Transductor de pressió Revisió de lectura correcta. 1 vegada cada 3 mesos. 
Sondes de nivell Revisió de lectura correcta. 1 vegada cada 3 mesos. 
Equip de telecontrol Revisió de correcte funcionament. 1 vegada cada 3 mesos. 
Proteccions elèctriques Revisió de correcte funcionament. 1 vegada cada 3 mesos. 

 

Una vegada finalitzades les obres, la constructora ha de facilitar tots els manuals de funcionament de la 
valvuleria i equips instal·lats. En aquests manuals estarà el manteniment específic de cada element, així 
com la direcció i persona de contacte del subministrador pel cas de compra de peces o substitució 
d’elements. 

Igualment, caldrà realitzar un manteniment de la vegetació, com a mínim anual i prèviament a l’inici de 
la temporada de risc d’incendis, de l’estat del camí per tal d’assegurar que es mantinguin les condicions 
d’accessibilitat al punt de càrrega per a mitjans terrestres de bombers, així com la visibilitat i seguretat 
dels elements contra incendis forestals instal·lats. També s’inclou en aquests treballs el manteniment de 
les zones de protecció del punt d’aigua per incendis forestals i del punt de càrrega dels mitjans terrestres, 
on s’ha de mantenir una restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat fins al 35 % del 
recobriment, tot complint amb l’informe tècnic forestal. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es defineix el Pressupost per Coneixement de l’Administració que inclou el 
Pressupost d’Execució de les Obres per Contracte amb IVA, i a més a més, si cal, l’existència de costos 
complementaris necessaris per l’execució de les mateixes i definides en el “Projecte Modificat núm. 1 
Abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou” amb Clau: 2016-0011996 del SAM de la 
Diputació de Tarragona. 

2. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aquest pressupost inclou totes les despeses corresponents a l’execució de les actuacions proposades en 
aquest projecte. Per quantificar-lo s’han valorat els conceptes següents: 

 Pressupost General de Licitació (amb IVA inclòs) 

 Expropiacions necessàries 

Tenint en compte l’ exposat, el Pressupost per Coneixement de l’Administració, queda desglossat de la 
manera següent: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 451.362,21 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 27.081,73 €

13% COSTOS GENERALS 58.677,09 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 537.121,03 €

21% IVA 112.795,42 €

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ (IVA inc.) 649.916,45 €

EXPROPIACIONS 0,00 €

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 649.916,45 €
 

 

El Pressupost General per Coneixement de l’Administració és SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-
CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (649.916,45 €) 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les imatges de l’àmbit d’actuació del present projecte i que s’inclouen en aquest annex, han estat 
íntegrament realitzades per personal de t-enginyers (Enginyers de les Terres de l’Ebre, SL). 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2.1. Estació captació pou i bombament 

  

Foto Núm. 1 Caseta de l’estació de bombament. Foto Núm. 2 Zona posterior de l’estació. Espai 
futur dipòsit regulació a l’estació de bombament. 

  
Foto Núm. 3 Sortida pou a l’estació de 
bombament. 

Foto Núm. 4 Sortida pou a l’estació de 
bombament. 

  
Foto Núm. 5 Recinte dipòsit clor a l’estació de 
bombament. 

Foto Núm. 6 Entrada de la canonada del pou a la 
sala de l’estació de tractament i bombament. 
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Foto Núm. 7 Tractament d’aigua a l’estació de 
bombament. 

Foto Núm. 8 Vista general de la instal·lació interior 
a la caseta. 

  
Foto Núm. 9 Quadre elèctric de control a l’estació 
de bombament. 

Foto Núm. 10 Filtre d’arsènic a l’estació de 
bombament. 

2.2. Camí d’accés al Castell-Monestir 

  
Foto Núm. 11 Zona on es preveu realitzar el punt 
de càrrega per a mitjans terrestres. 

Foto Núm. 12 Zona on es preveu fer l’accés al 
punt d’aigua per incendis forestals PAIF. 
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2.3. Castell-Monestir d’Escornalbou 

  
Foto Núm. 13 Biga existent per on creuarà la 
canonada d’abastament a l’entrada al Castell-
Monestir. 

Foto Núm. 14 Biga existent per on creuarà la 
canonada d’abastament a l’entrada al Castell-
Monestir. 

 

 

Foto Núm. 15 Detall registre dipòsit dins el 
Castell-Monestir  
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P.K Cota A Cota B Cota C Cota D
0+060 359,87 359,58 359,93 359,36
1+240 416,02 416,08 416,13 415,58

Pous per obra drenatge existent
P.K Cota A Cota C Cota D

0+173,5 358,52 358,50 358,13
0+284 360,14 360,19 359,72

0+386,5 360,05 360,08 359,70
1+638 452,21 452,13 451,58

Entrega cuneta a obra drenatge existent
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1. AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les 
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que 
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin 
de quedar. 

2. DIRECCIÓ DE L'OBRA 

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o es pot suggerir alguna solució més avantatjosa 
durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció 
d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre 
l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

3. CONTRACTISTA 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que 
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
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4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i 
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els documents 
que se'n derivin dels mateixos. 

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre 
les quals s'hi compten: 

 Mesures de seguretat, senyals i barrats. 

 Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres, així com els 
elements i les obres provisionals o auxiliars. 

 Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 
tercers. 

 Neteja i vigilància. 

 Arbitris, impostos, etc, així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 
perjudicis que es deriven de l’execució de les obres. 

 Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les 
obres, amb exclusió dels que són específics de l’Administració. 

 Disposició d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 
Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte 
i el llibre d’ordre. En demés s’hi ha de guardar, tots els documents que puguin ser 
necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser 
convenient conservar. 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé 
per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió, bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen 
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que 
l'afecten. 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres 
que pot cometre durant la seva construcció. 

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
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A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius s’han de col·locar abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. En el cas de que s’observin defectes en el mateix, la DIRECCIÓ FACULTATIVA ha d’ordenar la 
seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de 
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 

5. PERSONAL 

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de 
les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l'execució de les obres. 

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d' ell depèn. 

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a 
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de 
les seves obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

6. GENERALITATS 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 
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No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc, que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a 
la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 

Són d’abonament, sempre que la Direcció Facultativa les consideri obres necessàries per a l’execució 
del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu 
reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la Direcció Facultativa quan el mal estat dels serveis trobats durant 
els treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o 
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

7. MATERIALS 

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense 
perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després 
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes 
no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 
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8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no 
pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, 
així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions 

 Pressupostos Parcials 

 Quadre de Preus d’Unitats d’Obra 

 Pressupost General 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista s’ha d’encertar de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida 
i tingui preu en el Contracte. 

9. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura 
un exemplar al Contractista. 

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, 
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar 
el Programa de Treball que ha de contenir: 

 Programa de les obres a realitzar, classe i volum. 

 Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà. 

 Valoració mensual i acumulada de l’obra programada. 

 Representació gràfica de les diverses activitats. 

 El Programa de Treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director. 

 El termini d’execució comença a comptar des de la data de replanteig. 
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10. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

10.1. Generalitats 

Els treballs s’han d'executar segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de 
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant 
l'execució de les unitats en què s’han d'utilitzar. No es poden retirar sense el consentiment del 
Director. 

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu 
càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions 
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense 
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és 
admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
hagin. 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director 
d’obra. 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art 
de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 

10.2. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat 
que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 

10.3. Construcció i conservació de desviaments 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, 
fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment 
o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els 
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser 
adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació 
durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots 
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. 
Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma 
correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la Direcció Facultativa l’autorització 
oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia 
urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc). 
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Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) 
es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

La Direcció Facultativa ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de 
ser considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la 
Direcció Facultativa al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant 
als efectes oportuns. 

10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

Pluges 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera 
que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

Gelades 

Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

Incendis 

El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com 
dels danys i perjudicis que es poden produir. 

Ús d’explosius 

L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de 
regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, 
i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des 
de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o 
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica 
i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat 
que correspon a aquestes operacions. 

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta 
visibilitat. 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
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Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del 
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del PCAG) 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 

10.6. Obres de condició especial 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, es poden designar tres o més especialistes acreditats perquè 
el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats 
especialistes estigui dintre del Quadre de Preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 
5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, 
l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni 
aniran al seu compte. 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot 
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el 
desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu 
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a 
què fa referència. 

11. CONTROL DE QUALITAT 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina 
el Director. 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista 
està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i 
suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del 
pressupost de l'obra. 

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 

12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa 
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al 
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne 
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte 
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar 
per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient. 
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El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi 
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de 
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que 
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de 
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

13. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per 
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu 
bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de Preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
d'abonament en convenir el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 

14. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

14.1. Generalitats 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels 
treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per 
examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments 
a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la 
confirmació o la rectificació. 

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de 
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si 
són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans 
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la 
mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a 
risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin 
tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
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14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables 

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions 
de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al 
contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

14.3. Preus contradictoris 

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del 
contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la 
seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així 
formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que 
adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

14.4. Excés d’obra 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

14.5. Obres incompletes 

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el Quadre de Preus Núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les 
efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en 
forma distinta a la valoració de dit quadre. 

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 

14.6. Partides alçades 

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra. 

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en 
les condicions adequades. 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

14.7. Abonaments de provisions 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin 
de les obres o es deteriorin, es poden valorar, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en 
el Quadre de Preus núm. 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu 
valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
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14.8. Obres imprevistes 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en 
preus contradictoris precisos. 

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials 
quedant obligat el contractista a acceptar-los. 

14.9. Esgotaments 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, 
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de 
les unitats. 

14.10. Mitjans auxiliars 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars 
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació 
dels treballs. 

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats 
per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra 
executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que 
hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi 
donat lloc. 

15. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa, no es poden preveure o detallar 
suficientment, sinó és en el decurs dels treballs. 

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

16. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha 
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest 
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 

17. REVISIÓ DE PREUS 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 

18. RESCISSIÓ 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les 
provisions que s’haguessin efectuat. 
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19. FIANCES 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de 
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa 
de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 

20. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels 
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el 
present Plec de Condicions. 

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la 
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part 
de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

21. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director 
i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la 
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al 
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se un termini per 
efectuar-li-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions 
seran de compte i càrrec de la contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

22. TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, 
a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o 
Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs 
que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 

23. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després de que la 
Contracta hagi acreditat que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 

24. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les 
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
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El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està 
conforme. 

25. CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb 
el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris.  

 

Tarragona, maig de 2017 

 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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1. MATERIALS 

1.1. Materials bàsics 

1.1.1. Líquids 

NEUTRES 
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 l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 
83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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1.1.2. Explosius 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic com la nitrocel·lulosa.  

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les persones que el manipulin.  

Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia.  

Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de fricció, de penetració i d'impacte.  

Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat. 

La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil i materials aïllants. 

El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat. 

El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior.  

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General de Mines.  

Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3 

Velocitat de detonació:  5000 m/s 

Temps de combustió de la metxa:  2 min/m  

Toleràncies:  

- Temps de combustió de la metxa:  ± 5%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a la manipulació, transport i custòdia ha 
d'estar degudament qualificat i autoritzat. 

Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport. 

L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements.  

Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu contingut. Han d'estar homologats per 
l'Administració competent i han de portar els corresponents senyals de perillositat així com etiquetes identificatives del seu 
contingut. Els senyals i etiquetes han de complir les característiques especificades en la ITC15 i en el capítol I del Títol IV del 
Reglament d'explosius vigent.  

Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs expressament habilitats a l'efecte secs i que 
no estiguin sotmesos a temperatures altes. La metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines.  

No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.  

Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del 
Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.  

Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se 
actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero.  

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas por 
Carretera (TPC).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En l'interior dels envasos hi haurà instruccions referents a la seguritat de la manipulació, emmagatzematge, ús i eliminació, amb 
indicació, en el seu cas, de tots els dispositius i accessoris necessaris per a un funcionament fiable i segur. Les instruccions de 
seguritat han d'incloure les dades especificades en l'article 140 del REAL DECRETO 230/1998.  

Els elements han d'estar marcats segons el que s'especifica en la ITC2 vigent del reglament d'explosius.  

1.1.3. Granulats 

SORRES 
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:  
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     - 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 l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en 
pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui 
una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
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possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% 
en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
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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:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 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 pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 
condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 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.  
GRAVES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, 
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl•lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl•lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl•lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
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- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola 
cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a 
granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul•la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul•la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
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Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 
5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La 
més gruixuda es col•locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir 
per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
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- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 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:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
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- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada 
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
TOT-U 
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: 
 
 
 

Tamís UNE-EN 
933-2 (mm) 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 
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 

0,5 7-23 7-26 10-32 

0,25 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 
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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 al 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: 
 

Tamís UNE-EN 
933-2 (mm) 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 
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 l'UNE 146130):  < 2  
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
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- 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.  
TERRES 
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 ús 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: 
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- 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 d'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) 
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- 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. 

1.1.4. Aglomerats i conglomerats 

CIMENTS 
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:  
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  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ 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     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 
especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- 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  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de 
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que 
no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per 
tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
CALÇS 
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.  
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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 prestacions  
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 
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     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials.  
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de 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. 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses:  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers:  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un 
polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en 
toluè, molt viscós i gairebé sòlid a temperatura ambient.  
EMULSIONS BITUMINOSES   
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules : Polaritat positiva  
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 

¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 

¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l'emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 

¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 
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¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 

¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 

Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 

¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 

¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització        ¦ 

¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
DV: Valor declarat pel fabricant 

Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 

¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d'oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 

¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
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¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització           ¦ 

¦UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat pel fabricant.  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% 
lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s'incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons l'UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
ADH: reg d'adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d'imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-
lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d'alt mòdul.  

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva penetració 
mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220   
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics.  
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 

¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 

¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 

¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S'informarà del valor.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer 
precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60   
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació : 
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a la resta.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no 
es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc 
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
EMULSIONS BITUMINOSES   
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 
hauran d'estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i 
disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC.  
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al tràfec ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les 
desprès de cada aplicació.  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 
Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que 
no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de 
termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï 
més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a 
ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i 
emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser 
d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  
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 de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació i subministrament. 
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- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre del certificat de control de producció.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de l'EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 
     - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
     - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització segons UNE EN 14895 i 
envelliment segons UNE EN 14769 : 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment UNE EN 1427.  
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l'envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
- penetració retinguda UNE EN 1426 
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
- canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.  
El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques de cada 
tipus de lligant hidrocarbonat.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons UNE EN 
13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58 
en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de garantia.  
Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF 
podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.  
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 211.2 
de l'article 211 del PG-3, amb una freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada 
tipus de composició de betum.  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS  
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra.  
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d'un quilogram segons UNE 
EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
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Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.  
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, dos cada 
cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l'altre els 
següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398  
Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l'entrada al mesclador 
de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar 
altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.  
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb 
freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició de betum 
modificats. 
En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, una 
de la part superior i l'altra de la part inferior del dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la seva retirada. La 
DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES  
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms segons UNE EN 
58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.  
Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció setmanal. 
La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.  
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 
213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l'execució i per a 
cada tipus i composició d'emulsió. 
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altre de la part inferior del tanc 
d'emmagatzematge els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva retirada. 
El director de les obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.  
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran 
els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al tanc d'emmagatzematge.  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES  
A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús.  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS  
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS  
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En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT   
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3/75 per a cada lligant   
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213.  
Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212.  

1.1.5. Formigons de compra 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, 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 l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T 
i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
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- 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 més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
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¦  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 per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- 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 l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
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     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (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 l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 
superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima 
de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), 
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut 
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
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          - 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 l'EHE-08:N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la 
mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) 
= x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 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  
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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.  
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, 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 
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fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 
i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T 
i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-
1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
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"  
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Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 

 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- 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.  
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (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 l'EHE-08.   
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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 l'EHE-08:N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
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- 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.  
FORMIGONS D’ÚS NO ESTRUCTURAL 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col•laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un 
fi concret.  
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S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte 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 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 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  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de 
poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida 
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
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  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
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).  
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 del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons 
no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
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     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder 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.  
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:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
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. 

1.1.6. Morters de compra 

MORTERS AMB ADDITIUS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida 
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb 
aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 
minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 
resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma 
de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on 
es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 
especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en 
N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
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     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
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- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del 
plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el 
mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

1.1.7. Adhesius  

ADHESIUS D’APLICACIÓ UNILATERAL 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  

S'han considerat els tipus següents:  

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  

 EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  

Contingut sòlid:  Aprox. 70%  

Rendiment:  250 - 350 g/m2  

 AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  

No ha de de ser inflamable ni tòxic.  

Densitat:  1,01 g/cm3  

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  

Temperatura de treball:  >= 5°C  

 EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.  
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Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  

Contingut sòlid:  84 - 86  

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  

 DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  

 DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  

Resistència química de la pel·lícula seca:  

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies  

 PVC:  

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  

 DE RESINES EPOXI:  

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.  

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  

  

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.  

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  

Toleràncies:  

- Densitat:  ± 0,1%  

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
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- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components:  

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla  

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  

Temperatura d'emmagatzematge:  

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.  

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.  

1.1.8. Ferreteria 

FILFERROS 
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 l'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 l'UNE 36-732.  
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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).  
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
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 l'UNE-EN 10223-6.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
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- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  

- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.  

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 

- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 

- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.  

 TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para 
aplicaciones industriales.  

 ALTRES TELES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de 
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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.  

CLAUS 

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 galvanitzat:  >= 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.  
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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.  

ABRAÇADORES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides 
amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al 
vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl•lica en contacte amb el tub revestida 
amb un perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part 
encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha 
d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas 
es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport 
fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
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. 

1.1.9. Acer i metall en perfils o barres 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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 pel 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 
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     - 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.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-
EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
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  
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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  
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 l'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 l'EHE-08 i a l'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 l'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: 
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               - 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 
l'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 l'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 l'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 l'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 l'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 l'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 l'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.  
MALLES ELECTROSOLDADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  
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 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 pel 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  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques 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 pel 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 d'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:  
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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 l'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 l'EHE-08 i a l'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 l'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:  
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- 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 l'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 l'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 
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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 l'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 l'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 l'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 l'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 l'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.  

ENTRAMATS METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment 
format per platines portants.  

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les condicions 
d'ús previstes.  

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.  

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments 
del recobriment.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

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.  

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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1.1.10. Materials per a encofrats i apuntalaments 

ENCOFRATS ESPECIALS I CILÍNDRICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva 
posició.  

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.  

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  

Toleràncies:  

- Fletxes:  5 mm/m  

- Dimensions nominals:  ± 5 %  

- Balcament:  5 mm/m  

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  

 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi 
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.  

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  

Resistència:  380 - 430 N/mm2  

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs secs i 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.  

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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 elements següents:  

- 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 
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- 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 desemmotllat.  

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.  
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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.  

PUNTALS 
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 
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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.  
TAULERS 
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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PLAFONS 
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.  
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel•les metàl•liques i de cartró 
- Motlles metàl•lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl•lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl•liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva 
posició.  
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.  
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
Toleràncies:  
- Fletxes:  5 mm/m  
- Dimensions nominals:  ± 5 %  
- Balcament:  5 mm/m  
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
MALLES METÀL•LIQUES D'ACER:  
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi 
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.  
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  
Resistència:  380 - 430 N/mm2  
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En llocs secs i 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. 

1.1.11. Materials bàsics d’aglomerats de ciment 

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 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:  
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En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials 
incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col•locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil•límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
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- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que 
perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y 
ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil•laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol•liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol•licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra 
de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat 
de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 
pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions 
declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

66 
 

 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

1.1.12. Materials bàsics de ceràmica 

MAONS CERÀMICS 
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  més 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 pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel 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 pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel 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)  
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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 pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús 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 pel 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 ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil•laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel 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 pel 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 prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
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     - 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 ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'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 l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 
pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
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. 

1.2. Materials per a proteccions individuals, col·lectives, implantació i assistències tècniques 

1.2.1. Materials per a proteccions col·lectives 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir 
les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
 CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS

 

 
69

 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de 
càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts 
de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme 
a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder 
resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com 
els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui 
els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, 
llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que 
puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin 
perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per 
un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, 
resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones 
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a 
pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu 
cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a 
les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin 
emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin 
capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent 
en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball 
per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a 
riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill 
per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i 
dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als 
eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i 
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

70 
 

 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A 
aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en 
tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se 
correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats 
on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i 
sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que han estat 
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, 
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels 
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de 
tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb les especificacions tècniques de 
l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels 
elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, 
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà 
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació.  
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 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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1.2.2. Materials auxiliars per a seguretat i salut 

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
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.  

1.3. Materials per a tancaments i divisòries 

1.3.1. Materials per a reixats i tanques lleugeres 

REIXATS METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla electrosoldada, o malla ondulada, i 
mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les portes.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable.  
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.  
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han de tenir esquerdes ni despreniments 
en el recobriment.  
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la documentació técnica del projecte.  
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.  
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.  
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).  
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment per allotjar la rosca del cargol.  
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred). 
Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar pulides.  
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.  
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.  
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al paviment.  
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .  
Toleràncies:  
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm  
- Dimensions de la secció:  
- Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm 
- Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm  
- Secció dels perfils:  ± 2,5%  
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
ACER GALVANITZAT:  
Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2  
ACER INOXIDABLE:  
Ha de ser apte per al soldatge.  
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:  
- Carboni:  < 0,08% 
- Manganés:  < 2,00% 
- Silici:  < 1,00% 
- Fosfor:  < 0,04% 
- Sofre:  < 0,04% 
- Coure:  16,00-18,00% 
- Niquel:  10,00-14,00% 
- Molibdé:  2,00-2,50%  
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
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.  
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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.  

1.4. Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 

1.4.1. Materials especials per impermeabilitzacions i aïllaments 

MATERIAL ESPECIAL PER A MEMBRANES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb membrana.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 
- Paper kraft perforat 
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix  
 LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta.  
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%  
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
Toleràncies:  
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total  
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm  
 PAPER KRAFT PERFORAT:  
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.  
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
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 PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments 
del recobriment.  
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5%  
 LÀMINA DE NEOPRÈ:  
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.  
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2  
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2  
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70°  
Deformació remanent per tracció:  <= 20%  
Densitat:  >= 1300 kg/m3  
Reacció al foc:  Autoextinguible  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han 
d'estar protegides de la intempèrie.  
 PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han 
d'estar protegides de la intempèrie.  
 LÀMINA DE NEOPRÈ:  
Subministrament: En plaques.  
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.  
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.  

1.4.2. Geotèxtils 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva 
col•locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-
norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
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- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  
- Característiques complementàries:  
     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
     - Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Característiques complementàries:  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  
Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
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- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 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 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas 
de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras 
subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos 
líquidos.  
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 fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- 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 les normes aplicables  
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
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: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, 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.  
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col•locat en obra, es realitzaran els assaigs següents: 
     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)   
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Pes  
     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  
     - Resistència mecànica a la perforació  
     - Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  
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 i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, 
fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents: 
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %   
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

1.5. Materials per a revestiments 

1.5.1. Materials per a pintures 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents 
als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i 
a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  

  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a 
l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  

  

PINTURA AL CIMENT:  
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de 
la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies 
extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de 
la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  

  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  

  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de 
la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
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Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de 
la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, 
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
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- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar 
de les gelades.  

  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar 
de les gelades.  

  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar 
de les gelades.  

 

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.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions.  

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.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS

 

 
85

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de 
conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, 
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 
del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que 
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

1.5.2. Materials especials per a revestiments 

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de 
poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un 
activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres 
additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i 
sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química 
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el 
control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la 
brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb 
la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen 
en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en 
dissolvents adequats  

  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una 
capa uniforme desprès de l'assecatge.  

  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS

 

 
87

 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

  

VERNÍS FENÒLIC:  
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Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
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- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

  

PINTURA DECAPANT:  
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Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses 
sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar 
de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions.  

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.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

92 
 

 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista 
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de 
conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, 
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 
del subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que 
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

1.6. Materials per a paviments 

1.6.1. Materials per a paviments bituminosos 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes de 
rodadura de 4 a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 
tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt 
accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es 
poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
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     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús 
previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les 
propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius 
s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís 
de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel 
lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories 
següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 
reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 
13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la 
UNE-EN 13108-1 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors 
màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut 
de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla 
declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de 
declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
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     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 
5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant 
han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 
24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES DISCONTÍNUES: 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat 
procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos 
entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de 
tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 
s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i 
de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut 
de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles 
tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la 
mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de 
cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
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- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 
del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 
l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 
a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 
l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria 
d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 
MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 
l'entrega: 
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més 
de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels 
especificats en l'article 212 del PG 3. 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant pel factor  x = 2,65/d. 
Toleràncies: 
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- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en 
massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels 
tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del 
tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El 
valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el 
pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels 
tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les 
mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos 
fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del 
tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Mescla tipus SMA: 

1.6.2. Materials per a paviments tèxtils 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades 
- Rastrells per a tensat de moquetes 
- Cinta termoadhesiva  
  
FELTRE:  
Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a base de revestiment tèxtil col·locat tesat. 
No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les característiques i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
Llargària del rotlle:  >= 10 m  
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:  
- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501) 
- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542)  
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Amplària:  >= 90 m  
Gruix:  5 - 10 mm  
Toleràncies:  
- Amplària i llargària:  >= Mides nominals  
- Gruix:  ± 0,5%  
  
RASTRELL:  
Llistó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la cara superior per a tesar els revestiments tèxtils. 
Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrari al del tesat del revestiment.  
Amplària:  2,5 - 5 cm  
Gruix:  0,5 - 1 cm  
  
CINTA:  
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu. 
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la planxa entre 15 i 25 s.  
Amplària:  >= 50 cm  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
FELTRE I CINTA:  
Subministrament: En rotlles empaquetats.  
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.  
RASTRELL:  
Subministrament: Empaquetats de manera que no es puguin produir danys.  
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, 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.  

1.7. Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 

1.7.1. Tubs per a clavegueres i col·lectors 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365  

Material constitutiu:  

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
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Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  

Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  

- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.  

 

1.7.2. Materials per a pous de registre 

MATERIALS PER A POUS DE REGITRE CIRCULARS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per 
vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la 
mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre 
barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de 
ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No 
s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.  

Ha de tenir un color uniforme.  

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.  

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.  

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  

Quantia mínima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura  

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 
mm per a la resta de mòduls.  

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  

Gruix mínim de paret de les lloses:  

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  

Irregularitats de la superfície del formigó:  

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 

- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  
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Toleràncies:  

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  

- Gruix de paret:  ± 5%  

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%  

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Planor dels extrems:  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 

- Rugositats:  <= 1 mm  

  

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.  

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  

  

PEÇA DE BASE:  

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.  

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la 
paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.  

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  

Alçària dels llits hidràulics:  

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 

- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com aireació i ventilació, per 
exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element  

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 
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- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol  

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero.  

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  

 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGITRE 
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.  
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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  
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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.  
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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. 

1.8. Materials per a pericons de canalitzacions 

1.8.1. Pericons prefabricats de formigó 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK218ZA. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar 
centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  
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.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
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.  
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  
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PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha 
d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi 
ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el 
pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 
per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels 
cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  
 
PERICONS TIPUS HF:  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 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 
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.  

1.8.2. Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 

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.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
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- 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%  
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.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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.  
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.  
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.  

1.9. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 

1.9.1. Tubs d’acer galvanitzat 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques 
dimensionals i toleràncies.  
Característiques dimensionals:  

+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 

¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 

¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 

¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 

+-------------------------------------------------------+ 
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, 
punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.  
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar  
Toleràncies:  
- Toleràncies dimensionals:  

+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 

¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 

¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
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¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
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 les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a 
tubs i accessoris).  
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de mesurar a 3 zones de cada tub, 
prenent 5 mesures per zona.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.  

1.9.2. Tubs i accessoris de fosa 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de 
zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat.  
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- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el mateix diàmetre 
del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 
micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
- Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90°  
- Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45°  
- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 
micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direcció. No s'inclouen les tes 
reduïdes considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. La superfície interior esta recoberta per una capa de 
0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta recoberta amb vernís.  
- Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con  
- Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a brides de diferent diàmetre nominal en cada 
cara i amb una perforació circular del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l'acoblament menor  
- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
- Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida, o un amb brida i 
l'altre llis, o bé, tots dos en forma de campana  
- Brida cega  
- Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Con de reducció:  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  
- Dues unions per testa  
- Con i placa de reducció:  
- Dues unions embridades amb anella elastomèrica  
- Derivació:  
- Peça amb els tres extrems en forma de campana  
- Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el següent element del 
ramal que se'n derivi  
- Colze:  
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció  
- Maniguet de connexió:  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida de tracció  
- Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
A l'extrem de campana hi ha d'haver:  
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica  
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil  
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis  
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües  
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els cargols de cabota, 
que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica  
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per:  
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub  
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció trapezoidal  
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la campana i bloqueja 
el tancament  
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves 
volanderes.  
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les 
femelles.  
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el 
maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles.  
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents:  
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació  
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.  
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La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres procediments, sempre 
que estiguin garantitzats pel fabricant.  
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt.  
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar 
qualsevol sabor o olor a l'aigua.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
El recobriment ha de quedar ben adherit.  
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica:  
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C  
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa  
  
TUBS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits 
de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran dotats d'una campana que en el seu interior ha d'allotjar 
un anell de cautxú per assegurar l'estanquitat perfecte a la unió entre tubs consecutius. Aquesta unió ha de ser d'un disseny tal que 
permeti desviacions angulars i aïllament elèctric entre tubs, així com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, i ha de 
ser del tipus automàtic flexible.  
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 
depressions o estries pròpies del prodés de fabricació.  
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 10%  
Característiques del recobriment exterior:  
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres  
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm  
- Llargària:  ± 30 mm  
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub  
- Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
- Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
- Diàmetre nominal > 600:  <= 2%  
- Ovalitat:  
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
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¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545.  
  
ACCESSORIS:  
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret.  
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per electroforesi.  
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les unions, o bé, llisos, 
segons el tipus d'unió previst.  
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545.  
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 
¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 
¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 
¦---------¦-------¦----------------¦ 
¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 
¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 
¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 
¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 
¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 
¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 
¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 
¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 
¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 
¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 
¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 
¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 
¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 
¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 
¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 
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¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 
¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 
+----------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 5%  
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres  
Toleràncies:  
- Gruix paret:  + sense límit  
- Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm  
- Llargària:  
- Unions de campana:  ± 20 mm 
- Unions embridades:  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
  
TUBS:  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
La disposició dels tubs en les piles pot ser:  
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior  
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs:  
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de agua. 
Prescripciones y métodos de ensayo.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar les dades següents, indicant el número de tub assajat:  
- Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50):  
- Resultats d'assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, resistència de trencament i allargament) 
- Duresa Brinnell  
- Resultats de mesures geomètriques:  
- Longitud 
- Diàmetre exterior 
- Diàmetre interior de la campana 
- Ovalització  
- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació):  
- Gruix de fosa 
- Quantitat de zinc (densitat superficial) 
- Gruix de ciment 
- Gruix del vernís bituminós  
Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim:  
- Diàmetre nominal  
- Classe d'espessor de la canonada  
- Tipus d'endoll  
- Identificació de fosa dúctil  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Controls de fabricació:  
- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la 
campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de 
control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 
4179 (per al revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció dels tubs per a l'obra 
concreta, s'han de realitzar els controls següents:  
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat 
segons ISO-9002, i de la seva vigència.  
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris 
d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més.  
- Comprovació del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació 
de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i els tubs del lot.  
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  
- Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels tubs.  
- S'ha de poder realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació 
corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  
Controls de recepció a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les comprovacions següents:  
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot.  
- Inspecció visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, etc)  
- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions.  
- Estat del revestiment de ciment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicació en cada cas. En cas de realitzar 
assaigs de contrast a la recepció, les provetes s'han d'extreure de l'extrem mascle dels tubs.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  
Els criteris d'acceptació després de reparació, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 
condicions del Projecte i el Contracte que regula l'execució de les obres.  

1.9.3. Tubs i accessoris de polietilè de densitat alta 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
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Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
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¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades  
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

1.9.4. Tubs de polietilè de densitat baixa 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
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- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
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¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 
Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  
- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el 
marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

1.9.5. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal•lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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1.9.6. Elements de muntatge de tubs de gasos i fluids 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies 
del conjunt de la instal•lació en cap de les seves aplicacions.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

1.10. Materials per a instal·lacions elèctriques 

1.10.1. Caixes i armaris 

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
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 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.  
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i 
mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de comandament i protecció.  
S'han de considerar els materials següents:  
- Antixoc 
- Autoextingible  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els 
elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols.  
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un anagrama 
d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm  
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  
  
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.  
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425  
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
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.  
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Per a encastar 
- Per a muntar superficialment  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables.  
  
PLÀSTIC:  
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.  
  
METÀL·LICA:  
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per 
a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
  
PER A ENCASTAR:  
Ha de portar obertures per al pas de tubs.  
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per 
pressió.  
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm  
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425  
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405  
  
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
  
AMB PORTA:  
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.  
  
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:  
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
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.  
 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació.  
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S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
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  
ARMARIS METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.  
S'han considerat els tipus de serveis següents:  
- Interior  
- Exterior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat 
per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
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El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
  
INTERIOR:  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  
  
EXTERIOR:  
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.  
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
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.  
 
CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- TMF1 
- TMF10  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:  
- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 
- Elevadors suplements de plaques 
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàl·lics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables  
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:  
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa  
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el conjunt 
prefabricat per a centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
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La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.  
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instal·lacions, com la d'aigua, 
gas, telèfon, etc.  
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor General 
Automàtic i els Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un marge de regulació 
de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. 
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament indicades 
a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles. 
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica per a 
cadascun dels circuïts interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
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¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
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 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los efectos 
térmicos.  
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents:  
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.  
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i 
mesura.   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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1.10.2. Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes 

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl•lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
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.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
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 feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
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 d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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 posada a l'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:  
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:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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.  
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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 d'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 posada a l'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 l'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. 
 
TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.  
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 feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal i 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-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 d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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 posada a l'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:  
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:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
 

1.10.3. Cables de coure de 0,6/1 kV 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur 
de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material 
lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
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La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 
fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la 
norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 
fase.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines.  
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 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
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- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en 
cada cas:  
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF 
quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o 
part del material que la composa.  

1.10.4. Cables d’alumini de 0,6/1 KV 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor d'alumini, 
designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  
  
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 d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 21-022.  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
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- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 
fase.  
Gruix de la coberta protectora:  
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta 
segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot 
ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  1 kV  
- Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV  
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones generales.  
* UNE-HD 603-5N:1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. 
Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).  
* UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. Características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF 
quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o 
part del material que la composa.  
 

1.10.5. Aparells de protecció i comandament 

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 
4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
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.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un 
rectangle.  
La intensitat nominal ha de col•locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col•locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  
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Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin 
la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de 
l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de 
connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes 
de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de 
ser visible quan l'interruptor està instal•lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. 
No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes 
de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o 
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal•lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal•lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d'especificar-
se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per 
pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal•lació de l'interruptor.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol•licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol•licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials 
R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent 
intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
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- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a 
terra i polsador de comprovació.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols 
normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han 
d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal•lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles 
de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la 
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les 
indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, 
i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal•lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a 
mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
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- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions 
de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de 
fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió 
per a la unió amb l'interruptor.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal•lació de l'interruptor.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol•licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol•licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials 
R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent 
intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

1.10.6. Materials per a instal·lacions de connexió a terra i protecció catòdica 

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
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.  
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 
m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de 
tenir una secció mínima de 35 mm2.  
ACER:  
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, 
cendres o motes, apreciables a simple vista.  
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  
Toleràncies:  
- Gruix:  - 0,1 mm  
- Superfície útil:  - 0,01 m2  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida 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  
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UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- 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. 

1.10.7. Pals i suports per a línies de tensió baixa 

PALS DE FORMIGÓ ARMAT 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pal de formigó armat de 9, 11, o 15 m d'alçària, d'esforç en punta 0,4 T, 0,63 T, 0,80 T, 1,0 T o 1,6 T i per a 3, 4, 5 o 6 cables o per 
a cable trenat.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per una estructura de formigó armat vertical, rígida, de forma troncopiramidal i de secció rectangular en forma de 
doble T, amb vasos de 44 cm i nervis de 6 cm en el fust a partir dels 2 m des del cap fins a la base. 
A ambdues cares ha de portar sèries d'orificis passants de 18 mm de diàmetre, per a facilitar diversos muntatges. 
Ha de portar un born a la part inferior per a la connexió a terra, a una distància des de la base entre 1,8 i 2,4 m. 
Ha de portar marcada l'alçària del centre de gravetat del pal. 
Han d'estar garantits contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 10 anys (UNE 21-080).  
Esforç útil transversal aplicat a 0,25 m per sota de l'extrem superior: 
+------------------------+ 
¦ Tipus  ¦  Esforç (kg)  ¦ 
¦--------¦---------------¦ 
¦0,4 T   ¦    400        ¦ 
¦0,63 T  ¦    630        ¦ 
¦0,8 T   ¦    800        ¦ 
¦1,0 T   ¦   1000        ¦ 
¦1,6 T   ¦   1600        ¦ 
+------------------------+  
Coeficient de seguretat a la ruptura:  2,5  
Conicitat: 
- Cara ampla:  20 mm/m 
- Cara estreta:  12 mm/m  
Característiques del formigó: 
- El ciment ha de ser putzolànic o pòrtland d'una classe >= 32,5 
- Resistència mitjana obtinguda amb proveta cilíndrica al cap de 28 dies: >= 35 N/mm2 
Armadures d'acer: 
- Barres llises d'acer ordinari: 
     - Càrrega de ruptura (F): 370 <= F <= 450 N/mm2 
     - Límit elàstic: 220 N/mm2 si D <= 16 mm, 230 N/mm2 si D > 16 mm 
- Barres d'alta adherència: 
     - Límit elàstic: >= 360 N/mm2  
Pes en funció de l'esforç i l'alçària: 
+------------------------------------------+ 
¦Alçària (m)  ¦  Esforç (kg)  ¦  Pes (kg)  ¦ 
¦-------------¦---------------¦------------¦ 
¦      9      ¦     0,40 T    ¦     730    ¦ 
¦      9      ¦     0,63 T    ¦    1080    ¦ 
¦      9      ¦     0,80 T    ¦    1080    ¦ 
¦     11      ¦     0,40 T    ¦    1020    ¦ 
¦     11      ¦     0,63 T    ¦    1420    ¦ 
¦     11      ¦     0,80 T    ¦    1420    ¦ 
¦     11      ¦     1,00 T    ¦    1420    ¦ 
¦     15      ¦     0,63 T    ¦    2380    ¦ 
¦     15      ¦     0,80 T    ¦    2380    ¦ 
¦     15      ¦     1,00 T    ¦    2380    ¦ 
¦     15      ¦     1,60 T    ¦    2970    ¦ 
+------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Alçària (UNE 21-080): ± 0,5% 
- Dimensions transversals (UNE 21-080)± 5%, Màxim 15 mm 
- Desviació de l'alçària (UNE 21-080)<= 5/1000 
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- Diàmetre dels orificis± 0,5 mm  
- Separació dels orificis indicada en els plànols: ± 0,5%  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes. 
Ha de portar gravades de forma indeleble, en el pal o en una placa amb la seva base fixada a 4 m de la base del pal, les 
característiques següents (UNE 21-080): 
- Empresa i taller 
- Data de fabricació 
- Número de sèrie 
- Esforç útil en daN 
- Alçària en metres 
- Tipus de pal 
- Factor d'esforç secundari 
- Factor de reducció de l'esforç nominal K i alçària H5  
Emmagatzematge: No hi ha condicions específiques.  
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 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos.  

1.10.8. Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions elèctriques 

PARTS PROPORCIONALS D’ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
PARTS PROPORCIONALS D’ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors 
manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció 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'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
PARTS PROPORCIONALS D’ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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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'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.10.9. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions elèctriques 

PARTS PROPORCIONALS D’ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
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. 

1.11. Materials per a instal·lacions de lampisteria, reg, aparells sanitaris i producció d’aigua calenta sanitària 

1.11.1. Dipòsits per a aigua 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  
S'han considerat els materials següents:  
- Poliester reforçat  
- Polietilè d'alta densitat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament.  
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat mínima d'evacuació 
doble del cabal d'entrada.  
  
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte  
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir esquerdes o ruptures.  
 
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 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.  
 

1.11.2. Elements de mesura, control i regulació 

VENTOSES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior  
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.11.3. Boques de reg 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual d'aspersors 
aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

1.11.4. Hidrant 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrant.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Per a soterrar en pericó  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
Pressió de treball:  <= 30 bar  
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat  
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres  
Característiques mecàniques del material dels racords:  
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament  
  
HIDRANT DE COLUMNA SECA:  
Ha d'estar format per:  
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid amb 
una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element 
intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de 
permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
- Els tres elements han d'estar embridats entre ells.  
  
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:  
Ha d'estar format per:  
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió 
proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.  
  
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:  
Ha d'estar format per:  
- Un pericó de registre  
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb una 
corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
- El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats 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 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 
certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.  
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.  
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de verificación.  
  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

144 
 

 

  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.  
  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.  
 

1.12. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 

1.12.1. Vàlvules de comporta 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.12.2. Vàlvules de retenció 

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides. 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.  
Pressió de prova:  >= 15 bar  
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits 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 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2. ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

2.1. Formigons sense additius 

2.1.1. Formigons sense additius, amb ciments pòrtland amb addicions 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb 
formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul•la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm  
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col•locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la 
resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

2.2. Morters i pastes 

2.2.1. Morters sense additius 

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 
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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. 

2.3. Acer ferrallat o treballat 
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  
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- 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 l'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).  

3. PARTIDES D’OBRA 

3.1. Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 

3.1.1. Demolicions 

ARRENCADA D’ELEMENTS VEGETALS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

3.1.2. Moviments de terres 

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten 
que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta 
funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i 
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres 
de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de 
barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
 
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU

CLAU: 2016-0011996

 

150 
 

 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra 
motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal•lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral•leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys 
a la tuberia instal•lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o 
inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 
rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral•leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 
cm.  
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los 
amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de 
quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal•lació per la DF.  
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal•lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de 
separació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-
situ (ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la 
tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el 
Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls 
amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.  
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En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els 
errors que hagin sorgit.   

3.2. Fonaments i contencions 

3.2.1. Rases i pous 

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a 
la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col•locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'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 a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal•lacions, 
etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
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.  
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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.  
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De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 
aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
ARMADURES PER A RASES I POUS 
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 per als 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 l'EHE i l'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 l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 l'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 l'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.  
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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 l'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 a l'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 l'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 l'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 l'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. 
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     - 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. 

3.3. Tancaments i divisòries 

3.3.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 

PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes  
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista  
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes  
- Formació de pilar amb blocs encadellats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos parcials:  
- Pilar: ± 20 mm 
- Paredó o paret: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems:  
- Pilar: ± 40 mm 
- Paredó o paret: ± 20 mm  
- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  
- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
  
PARET O PAREDÓ:  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de 
bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.  
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Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb 
els criteris fixats per la DF.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en 
tota l'alçària de la paret.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
  
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:  
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.  
El pilar ha d'estar travat a la paret.  
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.  
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.  
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm  
  
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició.  
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del 
formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.  
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i 
sense buits dintre de les peces.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
PARET O PAREDÓ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas 
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
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 I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  
- Replanteig de les peces  
- Control de col·locació de les peces.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.3.2. Arrebossats i enguixats 

ARREBOSSATS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals 
o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir 
una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
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Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  
- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  
- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  
- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a 
més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. 
Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
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:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.4. Revestiments  

3.4.1. Pintats 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en 
obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions 
del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit 
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- 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. 
- 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.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions 
corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
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PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
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.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions 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.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 

3.5. Tancaments i divisòries 

3.5.1. Reixats i tanques lleugeres 

REIXATS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb malla de torsió senzilla  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants 
de suport.  
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt  
- Replanteig 
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- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
Porta de fulles batents:  
- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció  
Porta corredissa:  
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt  
REIXAT  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports:  
- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del 
tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta 
corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
REIXAT  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
PORTES:  
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
REIXAT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PORTES:  
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita 
com en els elements auxiliars (suports i accessoris).  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, 
s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar 
control sobre el 100 % de les unitats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.6. Paviments 

3.6.1. Bases 

BASES DE TOT-U 
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 al 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.  
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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.  
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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.   

3.7. Parets per a pous de registre 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col•locació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col•locats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col•locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

3.8. Sanejament i canalitzacions 

3.8.1. Drenatges 

CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de formigó.  
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i junts de morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Cuneta amb peces col·locades amb morter:  
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada  
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó:  
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de formigó 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
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Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions 
rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM): >=95%  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.8.2. Canalitzacions de serveis 

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm 
per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la 
companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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3.8.3. Pericons per a canalitzacions de serveis 

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert 
lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet 'in situ':  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
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 
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- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
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.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
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.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés 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 mesurada segons les especificacions de la DT.  
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).  
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà 
tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.9. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 

3.9.1. Tubs d’acer galvanitzat 

TUBS D’ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al 
fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius 
superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus 
d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar 
que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  

+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 

¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 

¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 

¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 

¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 

+---------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
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Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o 
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

3.9.2. Tubs de fosa 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al fons de la rasa.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Unió de campana amb anella elastomèrica  

- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  

- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  

- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  

La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma 
de campana de l'altre.  

L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la 
introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb 
cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat.  

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el 
següent parell:  

- Bulons de 22 mm:  120 Nm 

- Bulons de 27 mm:  300 Nm  

En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu 
perímetre amb la boca de la campana.  

En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat.  

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a cada extrem del 
maniguet de reacció, comprimides per les brides.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus massissos de formigó.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de 
les variacions tèrmiques.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 
d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge 
ràpid.  

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats.  

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els 
desguassos previstos per a aquestes operacions.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i 
dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col·locació.  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Verificació de la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats.  

- Proves d'estanquitat i pressió del tub col·locat.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat 
s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

- Marcatge CE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

3.9.3. Tubs de polietilè 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  

S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
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S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles 
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de 
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta: 
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- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm  

- Tub polietilè densitat baixa:  

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra:  

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm  

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 
d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer 
la connexió.  

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i 
dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

3.9.4. Tubs i accessoris de polietilè de densitat alta 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
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S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 
d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 
d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer 
la connexió.  

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i 
dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

     - Suportació  

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

     - Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

3.9.5. Accessoris de muntatge 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Compensadors de dilatacions, col·locats roscats, soldats o embridats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de la canonada 
- Execució de les unions 
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar connectat a la xarxa.  
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies dilatar-se amb moviments en la 
direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals.  
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d'haver-hi instal·lades guies.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més tensades no siguin superior a 80 MPa, 
en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació.  
Han de quedar instal·lats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posició dels aparells que van connectats en la 
instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a esforços indeguts com a conseqüència dels moviments de dilatació de les 
conduccions.  
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.  
Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
En cas d'instal·lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjançant màquina roscadora i assegurada l'estanquitat mitjançant 
cinta o producte d'estanquitat ajustat a la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
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Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
UNIONS ROSCADES:  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
UNIONS ROSCADES:  
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua 
caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles.  
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua 
caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos.  

3.9.6. Elements especials per a tubs 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó destinats a la fixació de canonades de qualsevol 
diàmetre amb pendents superiors al 20% i per als daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la 
instal·lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.) 
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Excavació del pou de fonament del dau 
- Encofrat de les parets 
- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
- Subministre del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Abocament del formigó 
- Curat del formigó 
- Col·locació de les fixacions de les canonades 
- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants  
CONDICIONS GENERALS:  
L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La seva posició, el pla de recolzament i l'alineació d'aquest amb el traçat de la canonada seran els indicats a la DT amb les 
correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig. 
Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i galvanitzats posteriorment. En cap cas es treballarà el 
perfil en obra un cop galvanitzat aquest. 
Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran situades fora de l'ancoratge.  
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.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
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.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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 s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posició de les armadures i d'altres 
elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja del fons i laterals, i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del 
formigó. 
El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual serà aprovat per la DF 
Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contratista seguirà per a la col·locació del formigó. 
En el pla hi constarà:  
- Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament de les juntes de formigonat.  
Para cada unitat hi constarà:  
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, etc.) 
- Característica dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència de reblert dels moles. 
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- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres. 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó.  
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.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la 
DF.  
La compactació es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i en els paraments. 
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni l'anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s'ha de garantir la constant humitat de l'element, amb 
recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, sistemes de rec continus o 
cobriment complert mitjançant plàstics. 
Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que compliran les especificacions pròpies dels seu plec 
de condicions.  
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.  
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.  
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT:  
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.  
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi retingut al formigó. Al mateix temps es vibrarà 
enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de vibratge en tota la massa, 
El gruix de la tongada no serà superior a:  
- 15 cm per a formigons de consistència seca 
- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 
- 30 cm per a formigons de consistència tova  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les especificacions de la DT i amb les 
modificacions i singularitats acceptades prèvia 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).  
* 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)  

3.10. Instal·lacions elèctriques 

3.10.1. Tubs i canals 

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
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: 
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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. 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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:  
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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 la conducción de cables. 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. 

3.10.2. Aparells de protecció 

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal•lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
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 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal•lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal•lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal•lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
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. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl•liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
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. 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col•locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal•lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
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Quan es col•loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col•loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el 
mateix bloc diferencial.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal•lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
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  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
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:  
- Verificació de que els mecanismes instal•lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal•lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
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 per mostreig diferents punts de la instal•lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl•liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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. 

3.10.3. Cables elèctrics per a tensió baixa i sistemes de distribució elèctrica 

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 
la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas 
han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els 
punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
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El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir 
un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en 
xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre 
amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a 
l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 
cables.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 
s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de 
no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 
coberta.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
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:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
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 assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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3.10.4. Aparells de mesura 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 
cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 
180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les característiques de 
l'element indicador.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
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.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
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- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  
- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
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.  

3.10.5. Transformadors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Transformadors de 50 a 2500 kVA, destinats a xarxes trifàsiques de distribució en servei continu, de 50 Hz de freqüència.  
S'han considerat els elements següents:  
- Transformadors submergits en oli 
- Transformadors amb dielèctric de silicona 
- Transformadors amb dielèctric sec  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació del transformador en la seva posició dintre del esquema elèctric 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa del transformador i les parts metàl·liques de la instal·lació han d'estar connectades a terra. 
Ha d'estar situat en el lloc previst del centre de transformació, preferentment en la zona de flux natural d'aire per a afavorir la 
refrigeració natural. 
El neutre estarà connectat amb una altra terra independent. 
No s'executarà cap treball o maniobra sobre el transformador sense haver obert prèviament l'interruptor de tensió baixa i el 
seccionador general de la línia d'alimentació. 
Únicament es podrà actuar sobre elements del transformador sotmesos a tensió baixa, sempre que la part de tensió alta no pugui 
ser tocada inadvertidament per l'operador. 
Les connexions han d'estar fetes amb elements normalitzats i segons les indicacions de la documentació tècnica del fabricant.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI:  
El transformador ha d'estar instal·lat a sobre d'una plataforma situada per sobre d'un fossar de recollida d'oli, de manera que en cas 
de que s'encengui un vessament, el foc quedi confinat en la cel·la del transformador, sense difondre's pels passos de cables ni 
altres obertures a la resta del centre de transformació.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de l'aparell s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
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 tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El transformador s'ha de manipular amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes. S'ha d'aixecar únicament amb els 
ancoratges disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. 
No s'ha d'executar cap treball en el transformador sense obrir abans l'interruptor de baixa tensió i el seccionador general de la línea 
d'alimentació. 
Només es pot actuar sobre els elements del transformador sotmesos a tensió baixa, sempre que la part de tensió alta no es pugui 
tocar accidentalment.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls 
de tubs, etc.).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación.  
* UNE-EN 60076-1:1998 Transformadores de potencia. Parte 1:Generalidades.  
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI:  
* UNE 21428-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 
Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.  
* UNE 20110:1995 Guia de carga para transformadores sumergidos en aceite.  
TRANSFORMADORS TRIFÀSICS AMB DIELÈCTRIC SEC:  
UNE 21538-1:1996 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión de 100 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión 
más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.  

3.11. Equips per a instal·lacions d’aigua, reg i piscines 

3.11.1. Ventoses 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col•locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col•locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un pericó, el qual ha de 
complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal•lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal•lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, "Instalaciones de Fontanería 
Abastecimiento" 

3.11.2. Boques de reg 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d'aspersors 
aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col•locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col•locació de la tapa  
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CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col•locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal•li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de la instal•lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.12. Instal·lacions contra incendis, protecció contra descàrregues atmosfèriques i seguretat 

3.12.1. Instal·lacions d’extinció d’incendis amb aigua 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Soterrat en pericó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrants de columna seca:  
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada  
Hidrants de columna humida:  
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
Hidrants soterrats en pericó:  
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Aplomat:  <= 5 mm  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.  
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.  
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha 
de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.  
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.  
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.  
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios.  
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 
certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

3.13. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
VÀLVULES DE COMPORTA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta manuals roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
Vàlvules de comporta motoritzades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col•locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal•lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal•lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col•locar i treure tots els cargols de les 
brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de la instal•lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i 
amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de 
no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Un cop acabada la instal•lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil•lats 
produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL•LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal•lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

3.14. Vàlvules de retenció 

3.14.1. Vàlvules de retenció de clapeta embridades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal•lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal•lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

3.15. Bombes submergibles 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bombes submergibles muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 
- Col•locació del grup 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La canonada s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba.  
La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 
La canonada d'impulsió ha d'anar paral•lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície.  
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba.  
Les unions han de ser completament estanques.  
La freqüència, tensió d'alimentació i intensitat màxima admissible de la bomba han de ser compatibles amb el subministrament 
elèctric.  
Les connexions de les canonades del sistema de bombeig i elevació han de disposar dels elements necessaris per a no transmetre 
sorolls i vibracions.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
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  
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. 

3.16. Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 

3.16.1. Demolicions d’elements de vialitat 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició 
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col•locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col•locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal•lació en servei a la part per arrencar, s'han de 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  

3.16.2. Formació de passamurs 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant  
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics  
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de diamant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Perforació del mur amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser utilitzat.  
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.  
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Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració 
de la DF.  
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.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

3.17. Moviments de terres 

3.17.1. Excavacions en desmunt 

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.  
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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 l'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.  
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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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3.17.2. Excavacions de rases, pous i fonaments 

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.  
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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 l'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.  
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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.  
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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  

3.17.3. Repàs de sòls i talussos, i piconatge de terres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acabat i allisada de talussos  
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 50 mm  
ESPLANADA:  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 30 mm  
TALUSSOS:  
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, 
determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats 
visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
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 d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 
que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions 
de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
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.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
ESPLANADA:  
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl 
classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat com 
adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
TALUSSOS:  
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* 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.  

3.17.4. Terraplenat i piconatge de terres i granulats 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar 
a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre 
tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir 
els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 
sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 
3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar 
les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  
- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  
- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  
- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  
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- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho 
permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 
0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i 
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es 
podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament 
lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa 
entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona 
del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada 
prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 
0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
PEDRAPLENS:  
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el 
gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar.  
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües 
sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.  
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 
metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que 
permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada.  
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues 
tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes del 
material de la tongada superior.  
Característiques del pedraplè:  
- Zona de transició:  < 3 mm 
- Per la resta:  < 5 mm  
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera 
passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel 
Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):  
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- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)  
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de 
centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams 
de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), 
considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, 
màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:  
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
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:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat 
d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 
1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF 
també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar 
les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser 
inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió 
amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de 
material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a 
l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb 
les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF 
per tal de garantir la correcte estabilitat.  
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El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura 
ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la 
compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació.  
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del 
material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a 
obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a 
tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates.  
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.  
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada:  
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)  
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als 
plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural.  
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. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la 
representativitat de l'assaig.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls 
amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions.  
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. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% 
restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors 
que s'hagin produït.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar 
el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS:  
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 
10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les 
del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.  
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3.17.5. Rebliment i piconatge d’elements localitzats 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra 
motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal•lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural  
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral•leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys 
a la tuberia instal•lada.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o 
inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 
rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral•leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 
cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los 
amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de 
quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL•LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal•lació per la DF.  
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal•lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de 
separació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-
situ (ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la 
tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el 
Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls 
amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els 
errors que hagin sorgit.   

3.17.6. Esbrossada del terreny 

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:  
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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.  

3.18. Estructures 

3.18.1. Estructures de formigó 

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:  
- Pilars  
- Bigues  
- Estreps  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a 
la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col•locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
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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 a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal•lacions, 
etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
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     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
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.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 
70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
 
ESTREPS:  
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però no després.  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó 
de l'element hagi assentat.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, 
excepte s'utilitza formigó autocompactant  
LLOSES:  
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Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar 
fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
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 d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 
aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

3.18.2. Armadures passives 

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 per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
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 l'EHE i l'UNE 36831.  
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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 l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 l'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 l'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 l'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 a l'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  
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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 l'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 l'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 l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'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 l'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 l'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.  

3.19. Encofrats 

3.19.1. Encofrats 

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 
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- 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: 
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     - 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 per al 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.  
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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, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament 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)  

3.19.2. Encofrats en zones localitzades 

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 
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- 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 per al 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:  
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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, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament 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)  

3.20. Ferms i paviments 

3.20.1. Formigó vibrat 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més 
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.  
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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).  
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* 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.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.  
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.  
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva 
estesa, 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 resultat d'aquest 
assaig servirà de referència per als assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra 
(control de materials).  
- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.  
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en perfils 
transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de 
l'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.  
- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
     - Superfície màxima = 3500 m2 
     - Longitud màxima = 500 m 
     - Temps d'execució <= 1 dia  
- Per a cada lot es controlarà: 
     - Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
     - S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la homogeneïtat del formigó  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 
     - Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
     - Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm  
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els 
punts d'extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 
introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.  
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la 
zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat 
que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.  
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats en la taula 1, es procedirà de la 
següent manera: 
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de regularitat superficial mitjançant 
fresat, sempre que no suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície 
disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la 
demolició i retirada a la deixalleria. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts a la taula 1 en més del 10% de la 
longitud del tram controlat, es demolirà el lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.  
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica, de longitud curta i que no 
afectin més que de forma limitada a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.  
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es 
realitzen les següents operacions: 
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o barres d'unió, amb disposició similar als 
existents al junt. L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de 
la llosa.  
En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o l'enderroc total o parcial i posterior 
reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la 
continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m  
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han 
augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la 
llosa.  
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta d'espessor. Aquestes 
penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre l'espessor mesurat i el prescrit fos positiva, i no més de 1 individu de la mostra presentés una 
merma (diferencia negativa) superior a 20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de 
la merma en qüestió. 
- Si la merma mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra presenta una merma superior a 30 mm, 
s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 1% per cada mil·límetre de merma mitja. 
En els demés casos, se demolirà i reconstruirà el lot a expenses del Contractista.  
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats, i cap dels resultats individuals 
podrà ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de 
petit espessor (inferior a un centímetre), sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.  

3.20.2. Reposició de paviments de mescla bituminosa 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del reg d'adherència 
- Col·locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de juntes de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del paviment circundant.  
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 Marshall (NLT-159).  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric  
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric  
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m  
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm  
- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm  
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.  
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les capes del paviment circundant. 
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i s'han de reparar els desperfectes 
que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el 
lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 
mm (UNE 7-050). 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la 
superfície.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.  
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com 
a mínim, 15 cm de l'anterior.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir 
segons les instruccions de la DF.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.  
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.  
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró 
vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.  
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre el pas 
de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment.  
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No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada.  
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)  

3.20.3. Paviments de mescla bituminosa 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, 
pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del 
PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al 
lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids 
de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, 
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
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 regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. 
Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 
531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat 
els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà 
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha 
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per 
franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en 
condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
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L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació 
de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 
000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 
franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso 
contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la 
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la 
fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de 
cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta 
a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la 
mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de 
l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula 
de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la 
capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al 
descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons 
UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 
el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 
de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
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- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la 
capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en 
servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control 
son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

3.20.4. Regs sense granulats 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 
g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant 
hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
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En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de 
tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari 
s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho 
considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi 
efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, 
si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan 
s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que 
puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de 
l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la 
superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre 
de punts >=3.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  
- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són 
les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS 
D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  
Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el 
reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa 
superior.  

3.20.5. Tractaments superficials 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB MICROAGLOMERATS EN FRED 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa fabricada a temperatura ambient amb emulsió bituminosa, granulats, aigua i, eventualment, pols mineral 
d'aportació i additius, per al seu ús en tractaments superficials de millora de la textura i resistència al lliscament en aplicacions amb 
gruixos <= 1,5 cm, disposats en una o dues capes. 
Serà usat d'acord a ho especificat a la taula 540.8 del PG-3, i el gruix de la posada a obra no podrà excedir significativament la 
grandària màxima nominal del granulat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi del microaglomerat en fred i obtenció de la fórmula de treball 
- Realització del tram de prova 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Fabricació d'acord a la fórmula de treball 
- Extensió i en el seu cas compactació. 
- Execució dels junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície presentarà textura uniforme i estarà exempta de segregacions. 
La macrotextura superficial segons l'UNE EN 13036-1 i la resistència al lliscament transversal segons l'UNE 41201 IN, no seran 
inferiors als valors de la taula 540.10 del PG-3.  
Taula 540.10-Valors mínims - Macrotextura superficial- MTD i resistència 
al lliscament transversal-CRTS 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  ¦      Tipus de Microaglomerat    ¦ 
¦          Característiques        ¦---------------------------------¦ 
¦                                  ¦ MICROF 11 ¦ MICROF 8 ¦ MICROF 5 ¦ 
¦----------------------------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦ Macrotextura Superficial(*) (mm) ¦    1,2    ¦   1,0    ¦    0,7   ¦ 
¦----------------------------------¦----------------------¦----------¦ 
¦ Resistència al lliscament (**)(%)¦           65         ¦    60    ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
(*)Amidada immediatament desprès de l'extensió del microaglomerat i abans d'obrir al trànsit. 
(**) Amidada transcorreguts 7 dies de l'aplicació del microaglomerat.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Previ a la fabricació del microaglomerat en fred, la DF validarà la fórmula de treball, que haurà estat estudiada al laboratori i 
assajada al tram de prova, on assolirà la macrotextura superficial i la resistència al lliscament prescrita. La fórmula de treball 
contindrà:  
- Granulometria dels granulats combinats, pels tamisos de l'apartat 540.3 i el percentatge de les diferents fraccions a usar. 
- Tipus d'emulsió bituminosa. 
- Dosificació de l'emulsió, referida a la massa total de granulats, indicant el percentatge de lligant. 
- Tipus i dotació d'additius, referida a la massa total de granulats.  
Taula 540.9 Criteris de dosificació dels Microaglomerats en fred 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦       Categoria del trànsit pesat        ¦ 
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¦           Assaig             ¦------------------------------------------¦ 
¦                              ¦ T0 i T1 ¦   T2   ¦T3 i vorals¦    T4     ¦ 
¦------------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦Consistència(mm)UNE EN 12274-3¦                 0 - 20                   ¦ 
¦------------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦Desgast (g/m2)                ¦         ¦        ¦           ¦           ¦ 
¦Pèrdua a l'brasió per via     ¦  <=350  ¦ <=450  ¦   <=550   ¦   <=650   ¦ 
¦humida UNE EN 12274-5         ¦         ¦        ¦           ¦           ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦-----------------------¦ 
¦Cohesió(minuts)               ¦                  ¦                       ¦ 
¦Temps per a assolir parell    ¦       <=30       ¦        <=60           ¦ 
¦de torsió de 20 Kgf·cm        ¦                  ¦                       ¦ 
¦UNE EN 12274-4                ¦                  ¦                       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+  
La DF podrà corregir la fórmula de treball si la marxa de les obres ho aconsellen, prèvia justificació i assajos. S'estudiarà i aprovarà 
una altra fórmula en cas de variar la procedència d'algun component. 
Previ a la posada a obra del microaglomerat, es realitzarà un tram de prova amb l'objectiu de comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- L'adequació de la dotació prevista. 
- La forma d'actuació de l'equip de fabricació, extensió i compactació. 
- La macrotextura superficial pel mètode volumètric segons UNE EN 13036-1 que complirà els valors de l'article 540.7 del 
PG-3.  
Es podrà analitzar la correspondència entre el mètode volumètric i el texturómetre làser com mitjà ràpid de control, sobre cent 
metres es realitzarà un amidament amb el texturòmetre làser que s'usarà a posteriori a l'obra, i es realitzaran cinc determinacions 
de la macrotextura segons UNE EN 13036-1. La correspondència en els resultats solament serà aplicable per a aquella obra, 
aquella fórmula de treball  i per a aquell equip d'amidament. 
Amb els resultats obtinguts la DF definirà:  
- Validesa o nul·litat de la fórmula de treball i macrotextura obtinguda. La validesa donarà inici a la  fabricació del 
microaglomerat, i la nul·litat, la proposta per part del Contractista d'un nou estudi de la fórmula, la correcció parcial de l'assajada 
etc.. 
- Validesa o nul·litat dels equips. La validesa donarà lloc a la definició de la forma d'actuació, i la nul·litat, la proposta per 
part del Contractista de nous equips o la incorporació d'equips suplementaris.  
La composició del microaglomerat serà conforme a la fórmula de treball. Els materials a la mescladora restaran embolcallats 
completa i homogèniament pel lligant. La mescla s'abocarà a la caixa repartidora de forma contínua. 
El desnivell entre la descàrrega, i el del mesclador i la superfície es regularà evitant segregacions.  
Es refusaran les mescles heterogènies o on l'envolupant del lligant sobre el granulat sigui defectuosa.  
El microaglomerat en fred es fabricarà en mescladores mòbils autopropulsades que també l'estendran. L' equip disposarà 
d'elements per a carregar granulats, emulsió, aigua etc, i capacitat per a aplicar en continu més de quatre cents metres. 
El mesclador serà del tipus continu, amb sortida sincronitzada i tancs i tolves de materials, amb els contrastos i tarats per a 
aconseguir la fórmula de treball. 
En el mesclador els materials quedaran embolcallats completa i homogèniament pel lligant. La mescla passarà per una comporta 
regulable fins a la caixa repartidora de forma contínua, que l'estendrà. Aquesta estarà sobre la superfície a tractar remolcada per 
l'equip que porta la mescladora.  
La caixa repartidora serà metàl·lica, d'amplària regulable, amb tancaments laterals i mestra final de goma regulable en alçària, 
assegurant un repartiment homogèniament i uniforme.  
No es podrà estendre en continu el microaglomerat sense l'autorització de la DF.  
La capa no s'estendrà fins que no es comprovi que la superfície d'assentament disposa de les condicions de qualitat, forma i 
toleràncies previstes. Si existissin defectes o irregularitats que excedeixin les toleràncies es corregiran abans de l'execució d'acord 
amb les indicacions de la DF.   
Es podrà millorar l'adherència amb paviment existent amb un reg d'adherència segons l'article 531 del PG-3, o un microfresat. 
Es netejarà la superfície de matèries soltes o perjudicials amb escombradores mecàniques o d'aire a pressió. 
Quan la base sigui un paviment bituminós heterogeni:  
- S'eliminaran els excessos de lligant hidrocarbonat mitjançant fresat. 
- Es segellaran les zones permeables. 
- Es repararan les parts deteriorades que impedeixin l'adherència.  
Si el paviment  existent te unes superfícies de textura fina i llisa on no s'aconselli el microfresat, el microaglomert s'aplicarà en dues 
capes, essent  la primera del tipus MICROF 5. 
La DF podrà autoritzar, si o estima convenient i les condicions climàtiques així o aconsellen, la humectació prèvia del paviment a 
tractar immediatament abans de l'aplicació del microaglomerat, amb una dotació d'aigua assajada i repartida de forma uniforme.  
La DF establirà l'amplària de l'estesa de cada aplicació. L'avanç dels equips serà paral·lel a l'eix de la via, a velocitat convenient per 
a obtenir la dotació prevista i una textura uniforme. 
En extensions per franges longitudinals, entre cada dues contigües se solaparan 10 cm., En aplicacions de segona capa els 
solapaments de la primera i la segona capa no coincidiran evitant excessives dotacions. 
A l'extrem de cada extensió es disposarà un junt de treball recte i perpendicular a l'eix de la via. 
Si cal fer una compactació, d'acord amb el art 540.5.6 del PG 3, s'utilitzaran compactadors de pneumàtics autopropulsats, amb 
inversors de sentit de la marxa d'acció suau dotats de dispositius de neteja, resten prohibits els de llanta metàl·lica. Les rodes seran 
llises, permetran el solapament de les davanteres amb les posteriors. No es podran humitejar amb aigua ni dur faldons aïllants.  
Es suspendrà la compactació si es produeixen adherències del microaglomerat, fins que el material assoleixi  la cohesió suficient.  
En carreteres amb categoria T0 i T1, i en autovies es podran utilitzar compactadors de pneumàtics, un cop es trenqui l'emulsió i 
abans de finalitzar el curat.  
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Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10ºC, podent rebaixar a 5 ºC per la DF si està previst que la 
tendència es que pugi la temperatura; també es suspendran amb precipitacions o previsió de que n'hi hagi. 
S'evitarà la circulació mentre no hagin adquirit la cohesió suficient. 
Quan hi hagi més d'una capa, s'aplicarà l'última desprès d'haver circulat sobre la primera durant al menys un dia, previ escombrat 
del material desprès.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment tractada amidada sobre el terreny d'acord amb cada una de les seccions tipus de la  DT. 
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament superficial.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprovació de les característiques de la fórmula de treball al tram de proba 
Comprovació de les condicions del paviment inferior 
Comprovació diària de la dotació del microaglomerat (UNE-EN 12274-6) 
Comprovació diària del contingut mig del betum residual (UNE-EN 12274-2) 
Verificació de l'extensió uniforme del microaglomerat per la caixa repartidora 
Control de la maquinària de compactació  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es considera com lot de microaglomerat en fred que s'acceptarà o refusarà en bloc el corresponent a: 
-  4 càrregues consecutives de l'equip de fabricació i extensió. 
- La producció diària, si és menor a quatre càrregues. 
De cada lot es prendran quatre mostres, de manera que dues corresponguin a una mateixa càrrega. Es prendran a la sortida de 
l'alimentació de la caixa repartidora segons UNE EN 12274-1, i s'assajaran segons UNE EN 12274-2 obtenint el contingut mitjà de 
betum residual.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es d'aplicació el indicat al epígraf 540.10 del PG 3.  

3.21. Proteccions i senyalització 

3.21.1. Senyalització vertical 

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 
per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS 
DE RUTA:  
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Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de 
materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

3.22. Drenatges, sanejament i canalitzacions 

3.22.1. Drenatges 

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ POLÍMER 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó prefabricat de formigó polímer amb bastidor i reixa d'acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè, col·locat sobre 
solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat de les canals i/o els tubs de desguàs 
- Acoblament de les canals i/o els tubs 
- Col·locació de la reixa i els accessoris  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El pericó ha de quedar fixat a la solera, i envoltat de formigó fins el nivell del paviment.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
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.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El procés 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 mesurada segons especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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3.22.2. Pericons quadrats per a canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral 
amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
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 
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- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
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.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
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.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
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 mesurada segons les especificacions de la DT.  
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).  

3.22.3. Elements auxiliars per a pericons de canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà 
tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

3.23. Instal·lacions elèctriques 

3.23.1. Caixes i armaris 

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La 
seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, 
etc.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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 i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  
- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
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 dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
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.  
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, 
etc.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  
ARMARIS METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  

3.23.2. Tubs i canals 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÁL·LICS 
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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 el tub 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.  
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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 la conducción de cables. 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.  
TUBS RÍGIDS METÁL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que 
es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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.  
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.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
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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 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos.  
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.  

3.23.3. Cables elèctrics per a tensió baixa i sistemes de distribució elèctrica 

CABLES D’ALUMINI DE 0,6/1 KV 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV.  
- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
poliolefines, UNE 21123-4 
- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-4  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Radi de curvatura mínim admès (N = 'N' vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):  
- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 
la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
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Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas 
han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els 
punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir 
un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en 
xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre 
amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a 
l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 
cables.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 
s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de 
no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
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 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.  
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 instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  



PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU 
CLAU: 2016-0011996 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS

 

 
239

 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

3.23.4. Aparells de protecció 

INTERRUPTORS MAGNETOTÉRMICS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 
4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas 
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
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.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
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UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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.  
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
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Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el 
mateix bloc diferencial.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
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.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
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:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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.  
TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, amb base grandària '0  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.  
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent.  
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
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:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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.  

3.23.5. Elements de connexió a terra i protecció catòdica 

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:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- 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.  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica 
del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
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, mesurada 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:  
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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.  

3.23.6. Instal·lació de caixes de derivació quadrades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
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  

3.23.7. Col·locació de tubs rígids no metàl·lics 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
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Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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.  
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.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
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 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. 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.  

3.23.8. Estesa i col·locació de cables de coure de 0,6/1 kV 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 
21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 
la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas 
han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els 
punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir 
un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en 
xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre 
amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a 
l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 
cables.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 
s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
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La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de 
no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 
coberta.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
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:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun 
dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
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 assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

3.24. Equips per a instal·lacions d’aigua i reg 

3.24.1. Equips per a reg 

HIDRANTS DE REG 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant per a reg col·locat en pericó soterrat i connectat a la canonada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems 
- Execució de les connexions hidràuliques  
- Comprovació de la unitat d'obra  
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de comprovar que el sentit de circulació del fluid és el correcte en cada un dels components del hidrant de reg. 
Les unions dels diferents components i les del conjunt amb la canonada principal, han de ser estanques a la pressió de prova. 
El segellat dels junts s'ha de fer amb els materials subministrats pel fabricant de l'equip o els expressament aprovats per aquest. 
L'hidrant de reg ha de quedar suficientment separat de les parets del pericó, per tal de permetre la lectura dels comptadors i la 
manipulació i manteniment de tots els seus components.  
Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.  
Han de quedar fets tots els reglatges necessaris.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels components es corresponen amb les especificades en la documentació 
tècnica del fabricant.  
El muntatge no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant de l'equip.  
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Abans del muntatge s'ha de netejar l'interior de les canonades. 
Les proteccions de les rosques no s'han de retirar fins el moment de fer la connexió.  
L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes.  
Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de material sobrant (embalatges, etc.).  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.25. Partides d’obra de seguretat i salut 

3.25.1. Proteccions individuals i col·lectives en el treball 

IMPLANTACIONS D’OBRA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin 
muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col•locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col•locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col•locació de les plataformes de treball 
- Col•locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col•locació dels elements estructurals superiors 
- Col•locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col•locació de les plataformes de treball a terra 
- Col•locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense 
deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. 
L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub 
intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, 
pot no estar col•locada la barana. 
Han d'estar col•locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la 
zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions 
de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de 
càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les 
condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les 
plataformes de treball.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies 
elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col•locats.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y 
requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de 
acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps 
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar 
a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

4. PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D’EDI 

4.1. Instal·lacions d’evacuació i ventilació estàtica 

4.1.1. Soleres per a pous de registre 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
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- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
- Planor:  ± 10 mm/m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
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).  

4.1.2. Parets per a pous de registre 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de 
pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
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Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà 
tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

4.2. Instal·lacions de lampisteria, aparells sanitaris i producció d’aigua calenta sanitària 

4.2.1. Dipòsits i accessoris, per a aigua 

DIPÒSITS PER A AIGUA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el seu 
defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai accessible intermedi, per a 
verificar el pas de l'aigua.  
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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. ELEMENTS COMPOSTOS 

5.1. Elements compostos bàsics 

5.1.1. Morters i pastes 

MORTERS SENSE ADDITIUS 
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.  
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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.  

6. TIPOLOGIA T 

6.1. Elements especials per a membranes 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb membrana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i acabat 
remolinat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de raconera:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
Formació de matarracó amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter  
Col·locació de làmina de neoprè:  
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Arrebossat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final  
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:  
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.  
Ha de ser contínua.  
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el mateix pendent. Ha de cobrir el junt 
de dilatació perimetral.  
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.  
Toleràncies d'execució:  
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.  
Ha de tenir la superfície prevista.  
ARREBOSSAT A BONA VISTA:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
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Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat.  
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RACONERA O MATARRACÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
LÀMINA DE NEOPRÈ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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7. PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 

7.1. Impermeabilitzacions i aïllaments 

7.1.1. Elements especials per a impermeabilitzacions i aïllaments 

ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb membrana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i acabat 
remolinat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de raconera:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
Formació de matarracó amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter  
Col·locació de làmina de neoprè:  
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Arrebossat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final  
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:  
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.  
Ha de ser contínua.  
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el mateix pendent. Ha de cobrir el junt 
de dilatació perimetral.  
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.  
Toleràncies d'execució:  
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.  
Ha de tenir la superfície prevista.  
ARREBOSSAT A BONA VISTA:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
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- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat.  
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RACONERA O MATARRACÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
LÀMINA DE NEOPRÈ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
 
Tarragona, maig de 2017 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Redactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Lerma Gómez 
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 Pàgina 1 
 

 CAPITOL 01 ESTACIÓ IMPULSIÓ 
 SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 

 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les ter- 
 res deixades a la vora 
 4 1,000 1,000 2,000 8,000 

  8,000 

 SUBCAPITOL 01.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 BT 1 20,000 0,400 0,150 1,200 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1 7,000 0,400 0,150 0,420 
 Sortida alimentació Castell DN110 1 20,000 0,400 0,150 1,200 
 Bancada dipòsit 1 2,000 2,000 0,150 0,600 

  3,420 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 
 Escomesa BT 1 20,000 0,400 0,150 1,200 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1 7,000 0,400 0,150 0,420 
 Sortida alimentació Castell DN110 1 20,000 0,400 0,150 1,200 

  2,820 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Escomesa BT 1,1 20,000 0,400 0,800 7,040 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1,1 7,000 0,400 0,800 2,464 
 Sortida alimentació Castell DN110 1,1 20,000 0,400 0,800 7,040 

  16,544 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 
 Escomesa BT 1 20,000 0,400 8,000 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1 7,000 0,400 2,800 
 Sortida alimentació Castell DN110 1 20,000 0,400 8,000 

  18,800 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Escomesa BT 1 20,000 0,400 0,500 4,000 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1 7,000 0,400 0,500 1,400 
 Sortida alimentació Castell DN110 1 20,000 0,400 0,500 4,000 

  9,400 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Escomesa BT 1 20,000 0,400 0,300 2,400 
 Soterrament tub PEAD DN90-Boca reg 1 7,000 0,400 0,300 0,840 
 Sortida alimentació Castell DN110 1 20,000 0,400 0,300 2,400 

  5,640 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 

 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nomi- 
 nal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 Sortida Boca reg 1 1,000 
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 BT 1 1,000 
 Sortida canonada 3 3,000 
 Mur exterior - Desguàs 1 1,000 

  6,000 

 SUBCAPITOL 01.03 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 K21FU140 m Arrancada per substitució de tub, de 110mm de diàmetre 

 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, 
 com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrre- 
 ga manual de runa sobre camió o contenidor 
 Tub corrugat existent 8 8,000 

  8,000 

 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 

 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
 Bancada dipòsit 4 2,000 0,200 1,600 
 Bancada bomba 2 2,000 0,300 1,200 
 2 0,700 0,300 0,420 

  3,220 

 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 

 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 Bancada dipòsit 1 2,000 2,000 0,200 0,800 
 Bancada bomba 1 2,000 0,700 0,300 0,420 

  1,220 

 TEGN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 

 Subministrament i instal·lació de dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes de su- 
 port per a instal·lar sobre base plana de formigó, tipus D de la casa Aiqsa, o similar, cilíndric de dià- 
 metre 1.700 mm i alçada 2.471 mm, amb el fons superior i inferior torosfèrics disposant per al seu su- 
 port de peus que l'eleven 400 mm. Fabricat amb estratificats de poliéster reforçat amb fibra de vidre 
 pel procediment mixte de "hand lay up". Estarà provist d'una barrera interior de resines isoflàtiques 
 sanitaries, ideals per contenir aigua potable, complint amb la "Normativa Bàsica per instal·lacions in- 
 teriors de subministrament d'aigua" dictada pel Ministeri d'Indústria. El dipòsit disposarà, com a mí- 
 nim, de boca d'home de 500 mm de diàmetre, 2 tubuladures bridades (DIN 16.966) d'entrada i sorti- 
 da, respirador superior RT-1, tubuladura de sobreeixidor DN50, pigmentació exterior en color beige, 
 orelles d'elevació en buit, peus de suport, placa de característiques i identificació. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 

 Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o simi- 
 lar, amb acoplament o variant monobloc, punt de treball; alçada manomètrica 247,41 mca; cabal 
 15,26 m3/h, velocitat nominal 2962 rpm; eficiència del 60,6%, potència absorbida de bomba 17,52 
 kW, potència del motor 22,00 kW; muntada sobre placa base d'acer tipus GP4, amb les especifica- 
 cions complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades 
 per la Direcció Facultativa; inclou quadre amb arrancador estàtic i p.p. de cablejat de connexió, inclo- 
 sos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació amb suports i fixació a la 
 bancada; completament instal·lada 
 1 1,000 

  1,000 

 GFB1R605 m Tub PEAD, PE-100, DN 50 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Desguàs PK 0+000 1 4,000 4,000 

  4,000 

 GFB1R609 m Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Presa exterior aigua del pou 1 7,000 7,000 
 Tram dipòsit-bomba 1 5,000 5,000 
 A punt dinstal·lació existent 1 5,000 5,000 

  17,000 

 GFB1R610 m Tub PEAD PE-100, DN 90mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
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 PN 25 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 sortida bomba 1 2,000 2,000 

  2,000 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 
 Sortida alimentació Castell 1 10,000 10,000 

  10,000 

 TEEFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada,sup. 

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nomi- 
 nal, amb unions termosoldades, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i 
 peces especials de polietilè, col·locat superficialment i provat 
 Nova instal.post bomba 1 5,000 5,000 

  5,000 

 TEGJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o similar 

 Subministrament i col·locació de mesurador de cabal electromagnetic ENDRESS+HAUSER o simi- 
 lar, 1 canal per a canonades entre DN50 PN25 recobriment interior poliuretà, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA per connexió embridat a canonada i 10 m de cable IP67, inclosos p.p. de mate- 
 rials auxiliars, completament instal·lat i provat. 
 Sortida estació impulsió 1 1,000 

  1,000 

 TEGN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,16bar,fosa 

 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM 
 i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorre- 
 ductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,25bar,fosa 

 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 bar 
 de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM 
 i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorre- 
 ductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 2 2,000 

  2,000 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 
 1 1,000 
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  1,000 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 25, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 

 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR de 
 Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGS1V01 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula hidràulica de boia tipus Hydro-Savy K3-20-10 DN80 XG 
 PN16 de Buldager o similar, tipus tot-res que tanca a un nivell alt i obre de nou completament a un 
 nivell més baix ajustable, permetent la renovació d'aigua al dipòsit. Cos i tapa de fosa dúctil 
 GS450-10, seient de bronze, conjunt mòbil de fosa dúctil, inox i goma, amb membrana d'elastòmer 
 reforçat, disc de tancament d'EPDM. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGJMVR0 u Vàlvula volumètrica amb brides 3" 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equiva- 
 lent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador wolt- 
 man eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN80, 
 amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols 
 Control omplenat dip.regulador 1 1,000 

  1,000 

 GS5TV110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, 
 completament instal·lada i provada. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGS5TV1 U Carret desmuntatge DN 80, PN 25 

 Subministrament i instal·lació carret telescòpic de desmuntatge DN80, PN 25, marca BELGICAST o 
 equivalent, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2503 d'acer al carboni. inclosos espàrregs 
 d'acer inox a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament instal.lat i provat. 
 2 2,000 

  2,000 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 

 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 3 3,000 

  3,000 

 TEGS1PR0 u Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 

 Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 2'' PN 25 embridada cos de bronze, 
 inclou vàlvula d'aillament d'esfera metàl·lica de 2'' i accessoris i complements de muntatge, muntada 
 i provada. 
 Canonada Ppal 1 1,000 

  1,000 

 TEFJS101 u Boca de reg cos fosa, DN65, ràcord Barcelona de 70 mm, pericó 

 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 
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 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pin- 
 tura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 
 1 1,000 

  1,000 
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 SUBCAPITOL 01.04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 APARTAT 01.05.01 ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR 
 TEGG1PT1 u Bancada i envolvent CPM TMF1 

 Formació de bancada i envolvent per a CPM TMF1 en límit de parcel·la, complint amb les indica- 
 cions del Vademècum d'Endesa. Format per blocs de formigó, revestits amb morter i pintats, segons 
 indicacions de la Direcció Facultativa. 
 1 1,000 

  1,000 

 GG1PT1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID,col.supe 

 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per 
 a mesura directa, potència màxima de 31,17 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 45 A, format per 
 conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 
 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, 
 amb ICP-M tetrapolar (4P) de 45 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense inter- 
 ruptor diferencial, col·locat superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 GG51TE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 

 Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució 
 de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, 
 RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en 
 CPM 
 1 1,000 

  1,000 

 GDK2UR20 u Pericó p/canalització serveis 60x60x80 cm HM20 reciclat 

 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
 gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, 
 transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 2 2,000 

  2,000 

 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 

 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 
 2 2,000 

  2,000 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 1 20,000 20,000 

  20,000 

 TEGG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 1 20,000 20,000 

  20,000 

 GG21T91J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 

 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla- 
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die- 
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 Entrada QE 1 5,000 5,000 
 Alimentació nova bomba 1 10,000 10,000 
 Bateria condensadors 1 5,000 5,000 

  20,000 

 GG21T71J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 

 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla- 
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die- 
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 Telecontrol 1 15,000 15,000 

  15,000 
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 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloen 

 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus 
 CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge 
 3 3,000 

  3,000 

 GG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 
 Bateria condensadors 1,2 5,000 6,000 

  6,000 

 GG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo- 
 cat en tub 
 Alimentació nova bomba 1,2 10,000 12,000 

  12,000 

 GG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo- 
 cat en tub 
 Entrada QE 1,2 25,000 30,000 

  30,000 

 GG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo- 
 lar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 
 Telecontrol 1,2 15,000 18,000 
 Serveis auxiliars 1,2 40,000 48,000 

  66,000 

 GG312174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de 
 secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
 Connexió terra 1,2 15,000 18,000 

  18,000 

 GGB1U831 u Bateria condensadors 400V 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,munt.super 

 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 12,5 kVAr de potència reacti- 
 va, de 3 etapes 2,5+2x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb 
 pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autopro- 
 tegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, 
 muntada superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGG1A02 u Quadre protecció, maniobra i control Bomba 800x600x300mm 

 Quadre protecció, maniobra i control Bomba format per armari metàl·lic de 800x600x300mm, inter- 
 ruptor magnetotèrmic de 40A trifàsic, relé diferencial i arrancador electrònic V50045B de Power elec- 
 tronics, o similar. Inclou accessoris necessaris i p.p. petit material. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGG1001 pa Partida alçada a justificar d'adequació instal.elèctrica existen 

 Partida alçada a justificar del conjunt de treballs a realitzar per a la connexió i adequació de la ins- 
 tal·lació elèctrica existent amb la nova per complir amb les normatives de seguretat vigents, així com 
 la comprovació de la xarxa de terres i l'adequació d'aquesta, en cas que sigui necessari. Inclou el 
 subministrament i instal·lació de nous elements de protecció; nova caixa per a ICP de 45A, IGA en 
 entrada de quadre de 50 A amb protecció contra sobretensions transitòries i permanents, proteccions 
 per a les noves línies i la de la bateria de condensadors, segons esquema. Inclou retirada d'elements 
 antics i tots els treballs auxiliars per a que la instal·lació compleixi amb els requeriments normatius 
 vigents. 
 1 1,000 
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  1,000 

 APARTAT 01.05.02 NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL 
 ENDESA01 u Caixa seccionament 400A 

 Caixa seccionament 400A 

  1,000 

 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

  1,000 

 ENDESA03 u Ganxo ancoratge vida 16x280 

 Ganxo ancoratge vida 16x280 

  4,000 

 ENDESA04 u Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 

 Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 

  1,000 

 ENDESA05 u Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 

 Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 

  1,000 

 ENDESA06 u Ganxo línia de vida per suport 

 Recolzament formigó 11 m 800 DAN BT en terra 

  2,000 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

  2,000 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 

 Amarre a qualsevol suport 

  1,000 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 

 Fusible entroncament BT 

  3,000 

 TEFG0001 u Armari distribució urbana 

 Armari de distribució urbana de polièster reforçat amb fibra de vidre, grau de protecció IP-43, IK09, 
 muntada superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 TEFG1167 u Caixa General de Protecció 100A 

 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema 
 Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica, neutre seccio- 
 nable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 
 1 1,000 

  1,000 

 ENDESA20 u PAT del neutre en caixa 

 PAT del neutre en caixa 

  2,000 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 

 Connexió a cable amb terminal 

  5,000 

 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 

 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les ter- 
 res deixades a la vora 
 9 1,000 1,000 2,000 18,000 

  18,000 

 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 

 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 
 Nou subministrament 2 740,000 1.480,000 

  1.480,000 
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 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 296,000 

  296,000 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 

 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monocapa o 
 bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la neteja, 
 l'estesa i compactació. 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 296,000 

  296,000 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 

 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 16/8 
 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions exigides 
 al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 296,000 

  296,000 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 

 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle- 
 nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arranca- 
 da o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment 
 de l'abocador 
 Zona trafo 1 11,000 5,000 55,000 

  55,000 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 6,400 

  6,400 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 6,400 

  6,400 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 0,900 266,400 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 0,700 4,480 

  270,880 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 296,000 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 6,400 

  302,400 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 0,200 59,200 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 0,250 1,600 
 tub -2 16,000 0,020 -0,640 

  60,160 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
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 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Nou subministrament 1 740,000 0,400 0,700 207,200 
 Zona trafo 1 16,000 0,400 0,450 2,880 

  210,080 

 GG21RP1G m Tub rígid PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 

 Tub rígid de PVC,  de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una re- 
 sistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,  de 2,2 mm de gruix, amb unió en- 
 colada i com a canalització soterrada 
 Creuaments 8 6,000 48,000 
 Zona trafo 2 16,000 32,000 

  80,000 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 

 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, vi- 
 brat i curat 
 Creuaments 4 6,000 0,400 0,250 2,400 
 tub -8 6,000 0,020 -0,960 

  1,440 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 Nou subministrament 1 740,000 740,000 
 Zona trafo 1 16,000 16,000 

  756,000 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 

 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la 
 rasa per sobre del servei soterrat 
 Nou subministrament 2 740,000 1.480,000 
 Zona trafo 2 16,000 32,000 

  1.512,000 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 

 Conversió aeri subterrani BT 

  1,000 

 ENDESA32 u Informe inspecció en el subsol 

 Informe inspecció en el subsol 

  1,000 

 TEFG39E0 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x150 Al 
 1 791,000 791,000 

  791,000 

 TEFG39E1 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x240 Al 

 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), uni- 
 polar, de secció 1x 240 mm2, col·locat superficialment 
 3 791,000 2.373,000 

  2.373,000 

 TEFG39D4 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ, 3x150/80mm2,col.aeri 

 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, 
 de secció 3 x 150 / 80 mm2, col·locat aeri 
 10 10,000 

  10,000 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 

 Armari distribució intemperie 

  1,000 

 ENDESA42 u Suport de formigó HV 630 DAN R 

 Suport de formigó HV 630 DAN R 

  1,000 

 APARTAT 01.05.03 TREBALLS COMPANYIA 
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 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

  1,000 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

  6,000 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 

 Amarre a qualsevol suport 

  1,000 

 ENDESA09 u Desmuntatge trenat sobre suports 

 Desmuntatge trenat sobre suports 

  50,000 

 ENDESA10 u Desplaçament cable trenat BT 

 Desplaçament cable trenat BT 

  40,000 

 ENDESA11 u Estesa trenat sobre suport 

 Estesa trenat sobre suport 

  60,000 

 ENDESA12 u Canvi trafo CTI 

 Canvi trafo CTI 

  1,000 

 ENDESA13 u Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 

 Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 

  36,000 

 ENDESA14 u Pont BT CT trafos fins 400kVA 

 Pont BT CT trafos fins 400kVA 

  1,000 

 ENDESA15 u Polim amarre <180 

 Polim amarre <180 

  1,000 

 ENDESA16 u Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 

 Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 

  4,000 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 

 Fusible entroncament BT 

  9,000 

 ENDESA18 u Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 

 Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 

  1,000 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 

 Connexió a cable amb terminal 

  4,000 

 ENDESA22 u Cata localització serveis 

 Cata localització serveis 

  1,000 

 ENDESA25 m Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (prof.<1m) 

 Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (profunditat<1m) 

  4,000 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 

 Conversió aeri subterrani BT 

  4,000 

 ENDESA33 u Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 

 Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 
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  1,000 

 ENDESA34 u Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 

 Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 

  1,000 

 ENDESA35 u Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 

 Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 

  1,000 

 ENDESA36 u Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 

 Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 

  1,000 

 ENDESA37 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 

 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 

  40,000 

 ENDESA38 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 

 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 

  120,000 

 ENDESA39 m Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 

 Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 

  50,000 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 

 Armari distribució intemperie 

  1,000 

 ENDESA41 u Trafo 100 kVA/25 B2 

 Trafo 100 kVA/25 B2 

  1,000 

 ENDESA43 u Candau 25x5 armari i instal. 

 Candau 25x5 armari i instal. 

  3,000 

 ENDESA45 u Taxes/Imp. a organismes oficials 

 Taxes/Imp. a organismes oficials 

  1,000 

 ENDESA46 u Projecte, DO i seguretat 

 Projecte, DO i seguretat 

  1,000 

 ENDESA47 u Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 

 Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 

  1,000 

 ENDESA48 u Addicionals tala i poda 

 Addicionals tala i poda 

  1,000 
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 CAPITOL 02 XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
 SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PREVIS 
 G21R0002 u Tala d'arbre amb extracció de soca i arrels 

 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat 
 ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc 
 d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de 
 condicions 
 1 110,000 110,000 

  110,000 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 

 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle- 
 nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arranca- 
 da o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment 
 de l'abocador 
 Zona PAIF 1 3.135,000 3.135,000 
 1 25,000 25,000 
 Canonada a hidrant 1 35,000 15,000 525,000 
 Canonada desguàs PAIF 1 25,000 15,000 375,000 
 Canonada a Castell 1 90,000 15,000 1.350,000 
 1 30,000 3,000 90,000 

  5.500,000 

 SUBCAPITOL 02.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 

 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 
 Creuament camí 1 2 15,000 30,000 
 Creuament camí 2 2 12,500 25,000 
 Creuament camí 3 2 12,000 24,000 
 Creuament camí 4 2 8,600 17,200 
 Creuament camí 5 2 11,500 23,000 
 Creuament camí 6 2 10,000 20,000 

  139,200 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador 
 Creuament camí 1 1 15,000 0,400 6,000 
 Creuament camí 2 1 12,500 0,400 5,000 
 Creuament camí 3 1 12,000 0,400 4,800 
 Creuament camí 4 1 8,600 0,400 3,440 
 Creuament camí 5 1 11,500 0,600 6,900 
 Creuament camí 6 1 10,000 0,400 4,000 

  30,140 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Rasa 1 tub 1 2.808,200 0,400 0,200 224,656 
 Rasa 2 tubs 1 220,000 0,600 0,200 26,400 
 Desguassos 1 30,000 0,400 0,200 2,400 
 Accés PAIF (MDT) 1 31,231 31,231 
 Abeurador 1 10,000 0,500 0,200 1,000 

  285,687 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 
 Rasa 1 tub 1 203,200 0,400 0,200 16,256 
 Rasa 2 tubs 1 72,000 0,600 0,200 8,640 
 Desguassos 1 30,000 0,400 0,200 2,400 
 Abeurador 1 10,000 0,500 0,200 1,000 

  28,296 

 G221U115 m3 Excavació  50%  amb martell 
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 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb 
 mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante- 
 niment de l'abocador 
 Zona hidrant (MDT) 1,1 147,875 162,663 
 PAIF (MDT) 1,1 117,190 128,909 
 Accés PAIF (MDT) 1,1 4,503 4,953 

  296,525 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1,1 1.170,907 1.287,998 
 1,1 15,000 0,400 1,000 6,600 
 1,1 14,000 0,400 1,000 6,160 
 Desguassos 1,1 30,000 0,400 1,000 13,200 
 Abeurador 1 10,000 0,500 1,000 5,000 
 Terreny muntanyós -1 115,000 -115,000 

  1.203,958 

 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 

 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
 incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
 d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Terreny muntanyós 1 55,000 55,000 
 1 60,000 60,000 

  115,000 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1 2.849,318 0,400 1.139,727 
 1 200,000 0,600 120,000 
 1 15,000 0,400 6,000 
 1 14,000 0,400 5,600 
 Desguassos 1 30,000 0,400 12,000 
 Abeurador 1 10,000 0,500 5,000 

  1.288,330 

 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u  sòl pròpia obra 

 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxu- 
 queix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec 
 de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Zona hidrant (MDT) 1 3,348 3,348 
 PAIF i Abeurador 1 16,520 16,520 
 Accés PAIF (MDT) 1 34,976 34,976 

  54,844 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1 615,237 615,237 
 1 15,000 0,400 0,500 3,000 
 1 14,000 0,400 0,500 2,800 
 Desguassos 1 30,000 0,400 0,500 6,000 
 Abeurador 1 10,000 0,500 0,500 2,500 

  629,537 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1 143,206 143,206 
 1 15,000 0,400 0,500 3,000 
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 1 14,000 0,400 0,500 2,800 
 Desguassos 1 30,000 0,400 0,500 6,000 
 Abeurador 1 10,000 0,500 0,500 2,500 

  157,506 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 

 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, vi- 
 brat i curat 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1 26,452 26,452 
 + Creuament camí 4 (desguàs) 1 1,720 1,720 

  28,172 

 TEG4B0U0 m2 Malla el.b/corr. 15x15 D8 

 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 
 D:8 - 8 B 500 T 6x2,2 UNE 36 062:1996 per a l'armadura de daus d'ancoratge 
 Prisma formigó 1 120,800 0,300 36,240 

  36,240 

 TEG22410 m2 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 

 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 
 Talús zona hidrant 1 60,000 60,000 

  60,000 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 

 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nomi- 
 nal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 Pou dipòsit Castell 1 1,000 
 PAIF 2 2,000 
 Abeurador 2 2,000 

  5,000 

 SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTACIÓ 
 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 

 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 
 Zona hidrant 1 102,560 0,200 20,512 
 Camí PAIF 1 92,270 0,200 18,454 
 Canon.Ppal+Hidrant (MDT) 1 439,720 439,720 

  478,686 

 GD57U010 m Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 

 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim 
 de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de 
 terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 Nova cuneta TTR-10 1 2.730,000 2.730,000 

  2.730,000 

 TEGD57U5 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplada mín, revest. mín.15cm 

 Cuneta triangular d'1,00 m a 2,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 
 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refi- 
 nat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 Entradors-cuneta 1 42,500 42,500 
 Zona hidrant 1 25,000 25,000 

  67,500 

 TEGD5700 u Peça transició entre cuneta TTR-10 i obra drenatge transversal 

 Peça de transició entre cuneta transitable tipus TTR-10 i connexió a tub de drenatge transversal, amb 
 un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, 
 inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials re- 
 sultants 
 PK 0+173.5 1 1,000 
 PK 0+284 1 1,000 
 PK 0+386.5 1 1,000 
 PK 1+638 1 1,000 

  4,000 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 

 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monocapa o 
 bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la neteja, 
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 l'estesa i compactació. 
 Zona hidrant 1 102,560 102,560 
 Camí PAIF 1 92,270 92,270 
 Creuament camí 1 1 15,000 0,400 6,000 
 Creuament camí 2 1 12,500 0,400 5,000 
 Creuament camí 3 1 12,000 0,400 4,800 
 Creuament camí 4 1 8,500 0,400 3,400 
 Creuament camí 5 1 11,500 0,600 6,900 
 Creuament camí 6 1 10,000 0,400 4,000 

  224,930 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 

 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 16/8 
 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions exigides 
 al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 Zona hidrant 1 102,560 102,560 
 Camí PAIF 1 92,270 92,270 
 Creuament camí 1 1 15,000 0,400 6,000 
 Creuament camí 2 1 12,500 0,400 5,000 
 Creuament camí 3 1 12,000 0,400 4,800 
 Creuament camí 4 1 8,500 0,400 3,400 
 Creuament camí 5 1 11,500 0,600 6,900 
 Creuament camí 6 1 10,000 0,400 4,000 

  224,930 

 SUBCAPITOL 02.04 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 

 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 Massissos Castell zona boscosa 3 0,600 0,600 0,600 0,648 
 Massissos Principal + Hidrant 3 0,600 0,600 0,600 0,648 
 z.boscosa 
 Massissos Desguàs PAIF 3 0,600 0,600 0,600 0,648 
 Desguàs pk 0+000 1 0,600 0,600 0,600 0,216 

  2,160 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 
 Abeurador 1 7,000 7,000 

  7,000 

 GFB1U511 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 6 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 
 Tram PK 3+000 a 3+050 1 30,000 30,000 

  30,000 

 GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Tram PK 2+695 a 3+000 1 305,000 305,000 
 Abeurador 1 20,000 20,000 

  325,000 

 GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Tram PK 1+600 a 2+695 1 1.095,000 1.095,000 
 Hidrant-Desguàs 1 53,400 53,400 
 Desviació PAIF 1 15,000 15,000 

  1.163,400 

 TEGFB102 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 20 bar, unió termosoldada 
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 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 20 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 
 Tram PK 1+180 a 1+600 1 420,000 420,000 

  420,000 

 GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat 
 PAIF-Hidrant 1 66,600 66,600 

  66,600 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 
 Tram PK 0+000 a 1+180 1 1.180,000 1.180,000 

  1.180,000 

 TEGF21D2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'' 

 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'', inclòs part proporcional d'accessoris i peces espe- 
 cials, col·locat superficialment i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofita- 
 rà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 Pujada roca+mur 1 21,600 21,600 
 Creuament biga 1 11,600 11,600 

  33,200 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 

 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'aca- 
 bat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada en el 
 mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 
 Pujada roca+mur 1 21,600 21,600 
 Creuament biga 1 11,600 11,600 

  33,200 

 GS5BR110 u Vàlvula comporta amb brides, DN 50, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Sortida bomba aspiració dip.Castell 1 1,000 
 Desguàs PAIF 1 1,000 
 Desguàs pk 0+000 1 1,000 

  3,000 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Sortida PAIF 1 1,000 

  1,000 

 TEGS5BR1 u Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per lami- 
 nació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, 
 tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i com- 
 plements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
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 Abeurador 1 1,000 

  1,000 

 TEGS1V02 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

 Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Dipòsit PAIF 1 1,000 
 Dipòsit Castell 1 1,000 

  2,000 

 TEGJMVR1 u Vàlvula volumètrica amb brides 2" 

 Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad srie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment 
 mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió mag- 
 nètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN50, amb vàlvula de 3 vies i emisor de 
 polsos, inclou juntes i cargolsè 
 Control omplenat PAIF 1 1,000 

  1,000 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 

 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR de 
 Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 Alimentació Castell 1 1,000 

  1,000 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 
 Ppal 2+636 1 1,000 
 Ppal 3+014.5 1 1,000 
 Ppal 3+021.2 1 1,000 
 Ppal 3+025.5 1 1,000 

  4,000 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 25, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 
 Ppal 0+000 1 1,000 
 Ppal 0+260 1 1,000 
 Ppal 0+460 1 1,000 
 Ppal 0+920 1 1,000 
 Ppal 1+420 1 1,000 

  5,000 

 TEGS1BR2 u Ventosa amb brides DN 25; PN 1,6 Mpa, munt.s./carret elev. 
 Ppal 1+920 1 1,000 
 Ppal 2+233 1 1,000 
 Ppal 2+921,9 1 1,000 
 Ppal 3+049,3 1 1,000 

  4,000 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
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 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
 tapa de fosa dúctil i graons 
 Sortida PAIF 1 1,000 
 Desguàs PAIF 1 1,000 
 Desguàs PK 0+000 1 1,000 

  3,000 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 
 Ventoses 10 10,000 

  10,000 

 TEGDP003 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 
 Abeurador 1 1,000 

  1,000 

 TEGDP004 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,50x1,50m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,50 m interiors i 1,50 m d'alçada, incloent excavacions, fabri- 
 cació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, tapes 
 metàl·liques, peces  auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, transport de res- 
 tes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plànols 
 Val.Retenció 1 1,000 
 Control dip.PAIF 1 1,000 

  2,000 

 TEGDP005 u Pericó prefabricat de formigó 3,00x1,50x1,00m tapa acabat gespa 

 Pericó prefabricat de formgió d'3,00 x 1,50 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, fabri- 
 cació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, tapes 
 metàl·liques amb acabat tipus gespa, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats pos- 
 teriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada se- 
 gons plànols. En cas que quedi a la vista alguna paret, aquesta es revestirà amb pedra d'Escornal- 
 bou per tal que s'integri en l'entorn. 
 Sistema cloració+Control castell 1 1,000 

  1,000 

 TEGDK2U0 u Pou 80x80cm, amb tapa perforada per drenatge transversal 

 Pou de 80x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de for- 
 migó armat i tapa perforada, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteni- 
 ment de l'abocador, peces auxiliars, rebliments i segellats posteriors, treballs d'entrega als diferents 
 punts d'entrada i sortida de les aigües, totalment acabada segons plànols 
 PK 0+060 1 1,000 
 PK 1+240 1 1,000 

  2,000 

 TEGDPAVV u Obra d'abocament fins a DN300mm 

 Obra d'abocament per a desgüassos simples tipus EMBHA30 de Tuberías y prefabricados Palau, o 
 similar, per a canonades de fins DN300mm segons plànols, inclòs moviment de terres, dau de formi- 
 gó i rejuntat de la connexió, totalment acabada. 
 Desguàs PAIF 1 1,000 
 Desguàs pk 0+000 1 1,000 

  2,000 

 GS5TV100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mí- 
 nim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntat- 
 ge, completament instal·lada i provada. 
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 Sortida PAIF 1 1,000 
 Desguàs PAIF 1 1,000 
 Desguàs pk 0+000 1 1,000 
 Retenció alim.Castell 1 1,000 
 Abeurador 1 1,000 

  5,000 

 GS5TV101 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 65 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, 
 completament instal·lada i provada. 
 Arq.control Dip.Castell 1 1,000 
 Arq.control PAIF 1 1,000 

  2,000 

 TEEJ63UC u Sistema de cloració 

 Subministrament i instal·lació de sistema de cloració amb medició per sonda amperomètrica pel dipò- 
 sit. Format per: 
 - Bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic, 8 bar, 6 l/h.Format per: 
 * Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació proporcional en ppm, estadístiques, 
 password de protecció, control paro/marxa remot, control manual, entrada de senyals analògiques 
 0/4-20mA o inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de pulsos. 
 * Entrada de nivell (inclou sonda) 
 * Vàlvula de purga manual 
 * Connexions elèctriques protegides amb tapa 
 * Membrana PTFE, capçal estandard de PVDF 
 * Carcassa fabricada en PP reforçada en fibra de vidre, IP65 
 * Kit de instal·lació estandard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula d'injecció en PVDF, tub 
 d'aspiració PVC, tub d'impulsió PEAD 4 
 * Alimentació estandard 100-240Vac,50/60Hz 
 - Equip de mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per una lectura estable del clor lliure 
 i el control automàtic d ela bomba dosificadora mitjançant senyal 4-20 mA o frequència. Inclou: 
 * Vàlvula d'ajust fi 
 * Detector de falta de fluxe en la presa de mostra 
 * Filtre de presa de mostra 80 micres 
 * Solucions de calibració 
 * Comunicacions MODBUS RTU 
 * Display 4 línies 20 caràcters 
 * Sortides 0/4...20mA de repetició de mesura 
 * Sortida de relé 250V 10A (alimentació directa a bomba dosificadora) 
 - Bomba de recirculació tipus HFm6B 2CV o similar 
 - Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic de 50L 
 - Quadre elèctric amb protecció pels equips, la bomba i programador horari 
 - Circuit de recirculació, format per canonada PEAD PE-100 DN80; d'aspiració des de la zona de 
 sortida d'aigua del dipòsit i canonada de retorn amb dos derivacions per tal d'assegurar la correcta 
 cloració d'aquest. Amb vàlvula de tall en entrada i sortida. 
  
 Inclou instal·lació de tot el conjunt per al correcte funcionament, proves i posada en marxa. 
 1 1,000 

  1,000 

 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic 

 Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, in- 
 cloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completament 
 instal·lat i provat 
 1 1,000 

  1,000 

 TEABEUR0 u Abeurador de formigó amb arqueta previa d'omplerta amb v.boia 

 Subministrament i instal·lació d'abeurador de formigó prefabricat de dimensions 5.000 x 850 x 530 
 mm, amb arqueta previa d'omplerta amb vàlvula de boia per al control del nivell i tapa de formigó per 
 evitar l'accés dels animals i que la puguin trencar. Aquest abeurador està format per dos unitats em- 
 palmades de manera que s'arriba a una capacitat de volum d'uns 1.300 litres. Un costat quedarà a 
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 nivell del terra, i s'instal·larà una rampa antilliscant de manera que si algun animal petit cau pugui pu- 
 jar i sortir a nivell del terreny però que permeti el pas de l'aigua, i l'altre costat de l'abeurador quedarà 
 alt, per a que animals de majors dimensions puguin accedir-hi. 
 1 1,000 

  1,000 
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 SUBCAPITOL 02.05 IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT CASTELL 
 TEG71001 m Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 

 Col·locació de platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines im- 
 permeabilitzants 
 1 245,000 245,000 

  245,000 

 G763R015 m2 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions r 

 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'alta 
 qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica i pa- 
 sos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, 
 inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de sege- 
 llat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els ma- 
 terials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent 
 Paret 1 55,000 2,350 129,250 
 Terra 1 70,000 70,000 
 Arcs baixos 2 6,000 12,000 
 2 3,500 0,610 4,270 

  215,520 
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 CAPITOL 03 ELEMENTS CONTRA INCENDIS 
 SUBCAPITOL 03.01 PUNT D'AIGUA PER INCENDIS FORESTALS 
 TEG45001 u Construcció "in-situ" de dipòsit de formigó armat circular,200m3 

 Conjunt de treballs necessaris per a la construcció "in-situ" d'un dipòsit de formigó armat circular, d'u- 
 na capacitat de 200 m3, descobert, d'unes dimensions de 4,32 metres de radi interior i 3,40 metres 
 de làmina d'aigua, segons plànols adjunts, i pressupost facilitat per Tehorsa, empresa registrada en el 
 Ministerio de Sanidad y Consumo segons el Reial Decret 140/2003. 
 Compren: 
 - Solera de formigó de neteja HM-10, amb un espessor de 5 cm, abocat directament de camió. 
 - Solera de formigó armada amb acabat fratasat, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Junta Servi-strip en unió solera paret, i posterior segellat de la mateixa. 
 - Paret de formigó armada, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Encofrat fenòlic a dues cares, per deixar el formigó vist. 
 - Doble rampa d'obra per permetre la sortida d'animals, adossada al lateral del dipòsit amb dos pen- 
 dents convergents inferiors a 30º i una amplada superior a 40 cm, de la llosa a la coronació del mur i 
 amb superfície rugosa. 
 Tot complint amb les indicacions del Departament General del Medi Natural i Biodiversitat. 
 1 1,000 

  1,000 

 SUBCAPITOL 03.02 HIDRANT DE BOMBERS 
 TEFM21U0 u Hidrant dues sortides 70 mm racord Barcelona 

 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps 
 antirrobatori i vàlvula de quadradet, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 

 Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 segons norma UNE 23.407 per a la instal·lació d'hi- 
 drant, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador, segons plànols. 
 1 1,000 

  1,000 
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 CAPITOL 04 ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL 
 SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Subministrament WC 1 70,000 0,400 0,200 5,600 
 Serveis EDAR 1 100,000 0,600 0,200 12,000 

  17,600 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 
 Subministrament WC 1 70,000 0,400 0,200 5,600 
 Serveis EDAR 1 100,000 0,600 0,200 12,000 

  17,600 

 TEE22252 m3 Exc.rasa en roca, miniexcavadora amb martell trencador 

 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador, amb càrrega i transport a l'abocador o 
 lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Subministrament WC (MDT) 1,1 20,487 22,536 

  22,536 

 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 

 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
 incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
 d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Serveis EDAR 1,1 102,580 112,838 

  112,838 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 
 Serveis EDAR 1 100,000 0,600 60,000 

  60,000 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Subministrament WC (MDT) 1 11,110 11,110 
 Serveis EDAR 1 28,250 28,250 

  39,360 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Subministrament WC (MDT) 1 9,057 9,057 
 Serveis EDAR 1 58,320 58,320 

  67,377 
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 SUBCAPITOL 04.02 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 TEGFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 
 Subministrament WC 1 70,000 70,000 

  70,000 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 
 Serveis EDAR-AP 1 100,000 100,000 

  100,000 

 GD7JJ186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, 

 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
 HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo- 
 cat al fons de la rasa 
 Serveis EDAR-AR 1 100,000 100,000 

  100,000 

 TEGG22TD m Tub corb.corr.PE,doble capa,DN63mm,20J,450N 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 Serveis EDAR-BT 1 100,000 100,000 

  100,000 

 TEGF2192 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2",roscat,dific.mitjà,col.aeri 

 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 
 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, 
 col·locat aeri i provat.  Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la 
 plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 Serveis EDAR-BT 1 25,000 25,000 
 Serveis EDAR-AP 1 25,000 25,000 

  50,000 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 

 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'aca- 
 bat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada en el 
 mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 
 Serveis EDAR-BT 1 25,000 25,000 
 Serveis EDAR-AP 1 25,000 25,000 

  50,000 

 TEGF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm 

 Tub de fosa dúctil  de 250 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de cam- 
 pana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, inclòs part proporcional d'accessoris i peces 
 especials, col·locat aeri sobre suports i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra 
 s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 Serveis EDAR-AR 1 25,000 25,000 

  25,000 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 Serveis EDAR-BT 1 25,000 25,000 
 Serveis EDAR-AP 1 25,000 25,000 

  50,000 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 

 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la 
 rasa per sobre del servei soterrat 
 Serveis EDAR-BT 1 25,000 25,000 
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  25,000 

 TEGN3183 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 

 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 
 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada 
 Subministrament WC 1 1,000 
 Serveis EDAR-AP DERIVACIÓ 1 1,000 
 Serveis EDAR-AP EXTREMS 2 2,000 

  4,000 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
 tapa de fosa dúctil i graons 
 Valvula enllaç AP WC 1 1,000 

  1,000 

 TEGDD101 u Pou registre Ø=100 cm i <3,5 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 3,5 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
 tapa de fosa dúctil i graons 
 Serveis EDAR-AR 8 8,000 

  8,000 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 
 Serveis EDAR EXTREMS 2 2,000 
 Serveis EDAR CANVI 1 1,000 
 AERI-SOTERRAT 
 Serveis EDAR-AP DERIVACIÓ 1 1,000 

  4,000 
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 SUBCAPITOL 04.03 REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU 
 TEH12132 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 

 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en terreny muntanyós, formada per basti- 
 ments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, pla- 
 taformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i 
 xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faça- 
 na, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. 
 Treballs mur 1 20,000 15,000 300,000 

  300,000 

 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla poli 

 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
 tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
 Treballs mur 1 20,000 15,000 300,000 

  300,000 

 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in 

 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser su- 
 perior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al ter- 
 reny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
 Treballs mur 1 20,000 20,000 

  20,000 

 TEK4GRS4 m2 Reparació de mur aprofitant la pedra d'Escornalbou existent 

 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 existent, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada així com de les peces a 
 reaprofitar, rebliment amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, inclo- 
 ent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec 
 de Prescripcions Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 
 Treballs mur 0,65 15,000 3,000 29,250 

  29,250 

 TEK4GRS5 m2 Reconstrucció de mur amb pedra d'Escornalbou d'aportació 

 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou d'a- 
 portació, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada, rebliment amb terres 
 adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, hu- 
 mectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, 
 mesurat sobre perfil teòric. 
 Treballs mur 0,35 15,000 3,000 15,750 

  15,750 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Reblert zona reposició mur 1 81,460 81,460 

  81,460 
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 CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ TELECONTROL 
 TEGP0001 u PC amb panel view i SAI 

 Equip informàtic de control format per PC amb panel view i SAI. Inclou treballs de parametrització i 
 configuració del Software 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0002 u Programa gestió 

 Suministre, instalació i configuració Software Agronic Net II. Paquet de software format per tres pro- 
 grames: Comunicacions, Control i Gestió. S'instalarà en l'equip informàtic descrit anteriorment. S'in- 
 clou Agrónic Net II Guardián pel control del software i alimentació del sistema, així com la gestió 
 d'enviament i recepció de missatges SMS d'alarmes i ordres configurades.Permet l'exportació i en- 
 magatzematge de dades a altres programes (Excel, Word, etc.) per la gestió del sistema. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0003 u Frontal de comunicacions 

 Subministrament e instal·lació de radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i programdors 
 Agronic BIT i caixa enllaç RS-485/USB per connexió per cable. Inclou alimentació amb alimentador 
 AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0004 u Programador local dipòsit regulació 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en sala de bombes amb capcitat pel control de 8 sortides digitals 
 (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'intrusió) 
 i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou caixa enllaç R-485 
 per comunicació amb PC i relé latch amb circuit per habilitar sortida digital latch a contacte contínuo, 
 per l'activació del variador de freqüència de les bombes. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar 
 senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació mit- 
 jançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0005 u Programador local dipòsit bombers 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dpòsit bombers amb capcitat pel control de 8 sortides digitals 
 (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'intrusió) 
 i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou placa radiomòdem 
 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar senyals de control al 
 Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació a 12V amb placa solar 
 10W i bateria 7A/h i regulador 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0006 u Programador local dipòsit castell 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit del castell amb capcitat pel control de 8 sortides digi- 
 tals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'in- 
 trusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou placa radio- 
 mòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar senyals de 
 control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació mitjançant ali- 
 mentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0007 u Equip repetidor 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT CON NET 3-31, o similar. Programa- 
 dor autònom ubicat en torre comunicacions existent en el turó del castell dpòsit amb capcitat pel con- 
 trol de 3 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals (ex. comptadors de reg per 
 polsos i alarmes d'intrusió) i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). 
 Inclou palca radiomòdem 433MHz configurat con a mòdul REPETIDOR de senyal. Alimentació mit- 
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 jançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 

 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 3 3,000 

  3,000 

 TEGP0009 u Boies de nivell màx/mín 

 Subministrament i instal·lació de boies de nivell màx/mín, inclou suport de tub d'acer inoxidable, ma- 
 nipulació per figura adequada, fixacions mecàniques 
 3 3,000 

  3,000 

 TEGP0010 u Estudi de cobertures de la instal·lació 

 Estudi de cobertures de la instal·lació per la distribució dels diferents punts de control i de les concen- 
 tradores de programació i control. Així com dels repetidors necessaris i equipament suplementari. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0011 u Posada a punt de la instal·lació 

 Posta en marxa del sistema, comprovació de tots els elements i dels seu correcte funcionament. 
 Aplicació del protocol de posta en marxa per una correcta implementació del sistema. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGP0012 u Formació del personal d'explotació 

 Formació que es donarà al personal assignat per portar la supervisió i gestió del telecontrol, per a un 
 complert coneixement i aprofitament del sistema. Inclou manuals d'ús i manteniment pel correcte fun- 
 cionament del sistema. 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGPA001 u Antena omnidireccional colineal, pal acer galv. h=3m,2mm gruix 

 Subministrament i instal·lació d'antena omnidireccional colineal en pal d'acer galvanitzat de 3 m d'al- 
 çària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació 
 i 10 m de cable coaxial RG-213 per a connexió al programador ubicat en arqueta hidràulica. Tot com- 
 pletament connectat, provat i en perfectes condicions de funcionament. 
 Castell 1 1,000 
 PAIF 1 1,000 
 Caseta bombament 1 1,000 

  3,000 
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 CAPITOL 06 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 TEGBA1V2 m Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes, microes 

 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre formigó, amb pintura acrílica en solució 
 aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcat- 
 ge. 
 FRANJA SUPERIOR 
 Roja 7 2,000 14,000 
 Blanca 8 2,000 16,000 
 FRANJA EXTERIOR 
 Roja 7 2,000 14,000 
 Blanca 8 2,000 16,000 

  60,000 

 GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres 

 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en 
 carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 Accés zona PAIF 1 1,000 
 Hidrant 1 1,000 

  2,000 

 TEGBB1U0 u Placa acer.galv.40x60 cm, senyalització hidrant 

 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyalització d'hidrant, amb revestiment reflectant EG 
 classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
 1 1,000 

  1,000 

 TEGBB5U5 u Placa d'alumini per a cartell informatiu d'un punt d'aigua incen 

 Placa d'alumini per a cartell informatiu i d'avís a la població sobre un punt d'aigua per incendis, d'al- 
 menys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements 
 de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. S'indicarà que és un punt d'aigua 
 per incendis i que resta prohibit banyar-s'hi, així com, en la part inferior, s'indicarà l'entitat responsa- 
 ble del punt d'aigua i els senyals de perill de lliscament i de prohibit banyar-s'hi. 
 Accés zona PAIF 1 1,000 
 Dipòsit PAIF 1 1,000 

  2,000 

 TEF6A136 m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 

 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, 
 de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 
 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars 
 Delimitació zona PAIF 1 50,000 50,000 

  50,000 

 F6A1CLA1 u Porta 2full.3x2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D2,7mm,pa 

 Porta de dues fulles de 3x2 m,  d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de tor- 
 sió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, 
 pany i pom 
 Accés zona PAIF 1 1,000 

  1,000 
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 CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT 
 HSS00001 u Estudi de seguretat i salut 

 Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat de l'obra, equip de 
 prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octubre 
 "Estudi de Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions" 
 1 1,000 

  1,000 
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 CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS 
 IGR00001 u Gestió de residus 

 Partida unitaria d'abonament integre per a la gestió de residus generats a l'obra segons pressupost de 
 l'Annex núm.13 del projecte. 
 1 1,000 

  1,000 
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 CAPITOL 09 VARIS 
 XIMP0001 pa P.A. a justificar per imprevistos 

 Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, segons 
 les disposicions de la Direccció de les Obres 
 1 1,000 

  1,000 

 XLEG0001 pa P.A. Legalitzacions instal·lacions 

 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos pro- 
 jectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria 
 i totes les gestions necessàries 
 BT-Instal.Interior 1 1,000 
 BT-Subministre Endesa 1 1,000 

  2,000 

 XVEG0001 pa P.A. Informe tècnic forestal i seguiment ambiental 

 Partida alçada d'abonament íntegre de l'informe tècnic de caràcter forestal sobre les mesures neces- 
 sàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny i definint els tractaments i aclari- 
 des a efectuar, segons Decret 123/2005 i els requeriments ambientals del Pla Especial segons An- 
 nex 18. 
 1 1,000 

  1,000 

 XAP00001 u P.A. Verificació / desinfecció 

 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en 
 baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així com 
 totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
 Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa d'aigua potable. 
 1 1,000 

  1,000 

 XARQ0001 pa P.A. a justificar per a seguiment arqueològic 

 Partida alçada a justificar en control arqueològic. Intervencions arqueològiques realitzades sota la di- 
 recció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
 segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del 
 Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 1 1,000 

  1,000 
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 %FAUXF % P.P. peces per a tubs 1,00000 
 A%000001 % Despeses auxiliars de ma d'obra 1,00000 
 A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,50000 
 A%AUX00100 % Medios auxiliares 1,00000 
 A%AUX00150 % Medios auxiliares 1,50000 
 A%AUX00250 % Medios auxiliares 2,50000 
 A0112000 h Cap colla 23,22000 
 A0121000 h Oficial 1a 21,92000 
 A0122000 h Oficial 1a paleta 21,92000 
 A0127000 h Oficial 1a col·locador 21,92000 
 A012D000 h Oficial 1a pintor 21,92000 
 A012F000 h Oficial 1a manyà 21,92000 
 A012H000 h Oficial 1a electricista 21,92000 
 A012J000 h Oficial 1a lampista 21,92000 
 A012M000 h Oficial 1a muntador 21,92000 
 A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 24,00000 
 A0137000 h Ajudant col·locador 19,47000 
 A013D000 h Ajudant pintor 19,47000 
 A013F000 h Ajudant manyà 19,47000 
 A013H000 h Ajudant electricista 19,47000 
 A013M000 h Ajudant muntador 19,47000 
 A013U001 h Ajudant 19,47000 
 A0140000 h Manobre 18,64000 
 A0150000 h Manobre especialista 19,30000 
 A0160000 h Peó 19,10000 
 A01H2000 h Oficial 1a p/SiS 21,92000 
 A01H4000 h Manobre p/SiS 18,64000 
 B0111000 m3 Aigua 1,63000 
 B0310020 t Sorra p/morters 18,02000 
 B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 18,17000 
 B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 20,43000 
 B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 
 B0330020 t Grava p/drens 18,60000 
 B0331Q10 t Grava pedra calc.20mm,p/forms. 16,71000 
 B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,03000 
 B03H0010 t Graveta de pedrera  tipus A 20/10 tractaments superficials de pa 12,03000 
 B03H0012 t Graveta de pedrera  tipus A 16/8 o AE 16/8 en tractaments superf 12,03000 
 B03H0030 t Graveta de pedrera  tipus A 6/3 o A 5/2 tractaments superficials 12,52000 
 B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30000 
 B055U037 kg Emulsió bitum. catiònica al 69% de betum, tipus C69BP3 TRG 0,41000 
 B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm 57,19000 
 B060U310 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm 61,04000 
 B060U330 m3 Formigó HM-25, c.plàstica i granulat 20 mm 64,29000 
 B060U430 m3 Formigó HA-25, c.plàstica i granulat 20 mm 65,25000 
 B060UR31 m3 Formigó HRM-20, c.plàstica i granulat 20 mm,<=20% reciclat 61,04000 
 B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment 67,51000 
 B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 81,97000 
 B071UC01 m3 Morter M-80 77,80000 
 B071UM01 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 104,41000 
 B0905000 kg Adhesiu poliuretà 5,17000 
 B0A142U0 kg Filferro recuit,d=1,6 mm 1,19000 
 B0A216SG m2 Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm pas D=2,7mm 2,18000 
 B0A3UC10 kg Clau acer 1,29000 
 B0A71NU0 u Abraçadora metàl.,d/int.=110mm 2,44000 
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 B0A72N00 u Abraçadora acer galv. 110mm diàm.interior 1,95000 
 B0B2U002 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,58000 
 B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de d 0,87000 
 B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41000 
 B0D629AU cu Puntal met.telescòpic h=5m,150usos 19,88000 
 B0D7UC02 m2 Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos 1,29000 
 B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,82000 
 B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 
 B0DZSM0K u Tub metàl·lic,D=2,3´´,150usos,p/SiS 0,12000 
 B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 
 B0E244F6 u Bloc foradat morter ciment,llis 400x150x200mm,+hidrofugants,c.vi 1,07000 
 B0Y15250 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, 0,14000 
 bast.70cm,h<=200cm,base+platafor 
 B1510003 m2 Malla polipr. tupida mosquitera,traus perim.,p/SiS 0,68000 
 B15Z1200 m Corda poliam.,D=6mm,p/SiS 0,14000 
 B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment,p/SiS 59,55000 
 B1Z0D400 m2 Post fusta pi,3usos,p/SiS 5,05000 
 B6A1CLA1 u Porta 2full.h=3,ampl.=2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 445,64000 
 D 
 B762R031 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions vulcanitzades, 7,07000 
 ancorat 
 B7B1U006 m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 350 g/m2 3,26000 
 B89ZB000 kg Esmalt sint. 10,50000 
 B89ZPE00 kg Pintura plàstica,p/ext. 4,57000 
 B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent 2,69000 
 B8ZBUUR1 kg Microesferes de vidre 100% reciclades 0,88000 
 BBM1U040 u Placa acer.galv.de 40x60 cm, reflectància classe RA1 33,85000 
 BBM5U352 m2 Placa d'alumini > a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, refl. classe RA1 195,86000 
 BBMZU105 m Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, pe 9,48000 
 BBMZU601 u Pp de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyal 0,73000 
 BD7JJ180 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè 11,10000 
 HDPE,B,U,DN=315mm,SN 
 BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm 6,75000 
 BDGZU010 m Cinta continua plàstic color 30 cm 0,11000 
 BDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 267,50000 
 BF219200 m Tub acer galv.s/sold.,D=2" 18,45000 
 BF39D4E0 m Cable 0,6/1 kV, AL RV, 3x150/80mm2 7,63000 
 BFB1%F0500 % Medios auxiliares 5,00000 
 BFB1R605 m Tub PEAD PE-100, DN 50 mm, PN 10, termosoldat 0,94000 
 BFB1R609 m Tub PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 10, termosoldat 3,05000 
 BFB1R611 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 10, termosoldat 4,32000 
 BFB1R619 m Tub PEAD PE-100, DN 90 mm, PN 25, termosoldat 7,22000 
 BFB1R711 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 16, termosoldat 6,28000 
 BFB1R716 m Tub PEAD PE-100, DN 160 mm, PN 16, termosoldat 14,68000 
 BFB1U511 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 6, termosoldat 3,49000 
 BFW21910 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=2",p/roscar 19,16000 
 BFY21910 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=2",roscat 1,69000 
 BG1114A0 u Caixa gral.protec.polièst.reforç.,100A,Unesa 7A 89,83000 
 BG150015 u Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55 3,33000 
 BG1PU1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID 286,46000 
 BG21H710 m Tub rígid plàstic 2,55000 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 
 BG21H910 m Tub rígid plàstic 5,24000 
 s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 
 BG21RP10 m Tub rígid 5,70000 
 PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 



PREUS SIMPLES 
Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 
 

Codi Uts. Descripció Preu 
 

 Pàgina 3 
 

 BG22TD10 m Tub corbable corrugat PE,doble 1,10000 
 capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.sot 
 BG312170 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2 2,18000 
 BG312330 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,30000 
 BG312650 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 4,08000 
 BG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 6,09000 
 BG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 9,19000 
 BG39E1E0 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ1, 1x150mm2 2,26000 
 BG39E1G0 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ1, 1x240mm2 3,49000 
 BG51UE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 656,89000 
 BGB14831 u Bateria condensadors 400V 672,42000 
 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,p/munt.sup 
 BGW11000 u P.p.accessoris caixa gral.protecció 11,25000 
 BGW1N000 u P.p.accessoris p/centralitz.compt. 22,53000 
 BGW21000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,15000 
 BGWB1000 u P.p.accessoris p/bater.conden. 3,55000 
 BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 50mm 530,91000 
 BJMCU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor 511,18000 
 hidrostàtic 
 BJMVR030 u Valvula volumètrica amb brides DN 80. 459,03000 
 BJMVR130 u Valvula volumètrica amb brides DN 50. 366,92700 
 BJWMS080 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 13,22000 
 BM21U070 u Hidrant per soterrar,2 sort.70mm Barcelona 485,96000 
 BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials 25,06000 
 BN12R110 u Vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 74,43000 
 equivalen 
 BN12R140 u Vàlvula comporta dn 80  amb brides tipus Belgicast BV.05.47 121,32000 
 BN12R310 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 175,78000 
 BN820080 u Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10 atm, 411,08000 
 BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 6,68000 
 BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols p/ vàlvula comporta+brida , 10,70000 
 BNWMV100 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,78000 
 BNWMV101 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,70000 
 BNWMV110 u Part proporcional de junts i cargols p/ carret desmuntatge , DN 3,70000 
 BNZ10302 u Conjunt de portabrides PEAD,DN90, PN16 27,37000 
 BNZ10312 u Conjunt de portabrides PEAD,DN60, PN16 27,37000 
 BNZ116A0 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 107,81000 
 BNZ1T050 u Carret elevador DN 50, PN 16 45,43000 
 BNZ1V100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 113,48000 
 BNZ1V110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 73,77000 
 C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 63,24000 
 C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, martell 200-400 kg 48,03000 
 C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79000 
 C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 69,27000 
 C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 
 C13124C7 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t,+pinça manip.pedra 159,56000 
 C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori ret 54,22000 
 C131U000 h Pala carregadora de 110 hp 52,37000 
 C131U001 h Pala carregadora de 170 hp 65,17000 
 C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp 63,30000 
 C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp 144,40000 
 C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp 40,38000 
 C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp 46,00000 
 C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24000 
 C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 
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 C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 156,10000 
 C133A0K0 h Picó vibrant,plac.60cm 8,61000 
 C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 
 C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 
 C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,83000 
 C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 
 C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 
 C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 
 C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 
 C1501700 h Camió transp.7 t 32,30000 
 C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 
 C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 
 C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 80,08000 
 C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 
 C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 43,62000 
 C1503000 h Camió grua 46,00000 
 C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,56000 
 C1503U20 h Camió grua de 10 t 45,94000 
 C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 51,76000 
 C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,41000 
 C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 
 C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 
 C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 
 C1705600 h Formigonera 165l 1,73000 
 C1709G0U h Estenedora granulat 43,12000 
 C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 
 C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 
 C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 
 C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,15000 
 C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 
 C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 
 C200U003 h Cisalla elèctrica 2,29000 
 C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 
 CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 332,59000 
 100 
 CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 
 CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 
 CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 
 CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 
 D0705A21 m3 Morter calç i sorra 143,84650 
 ETBDP005 u Pericó prefabricat de formigó armat 3,00x1,50x1,00m, tapa metàl 655,00000 
 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre legalitzacions instal·lacions 1.000,00000 
 TEB03144 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 198,93000 
 TEB0A72L u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre in 1,46000 
 TEB0B514 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb 70,81000 
 pl 
 TEB6AZ32 u Pal intermedi acer galv.+plastif.D=50mm h=1,8m 9,78000 
 TEB6AZA2 u Pal punt sing. acer galv.+plastif.D=80mm h=1,8m 34,48000 
 TEB7Z141 u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 0,44000 
 TEB8ZAF0 kg Imprimació fosfatant 8,80000 
 TEB9PG40 m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 10 a 20 mm d'alçària 31,39000 
 TEB9RZ30 m Cinta termoadhesiva 1,25000 
 TEBD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50, inclou marc i tapa 170,04000 
 TEBDD1R0 u Con prefabricat de reducció de Ø=100 a 70 cm i 80 cm d'alçària 103,67000 
 TEBDD1R1 u Anell prefabricat de Ø= 100 cm i 100 cm d'alçària 86,84000 
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 TEBDDZU0 u Bastiment 85x85x10 cm, tapa 70 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 227,54000 
 TEBDGZU0 m Placa de polietilè color 30 cm 0,16000 
 TEBDP001 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,00x1,00m, tapa metàl.lica 321,66000 
 TEBDP002 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,50x1,00m, tapa metàl.lica 480,21000 
 TEBDP004 u Pericó prefabricat de formigó armat 1,50x1,50m, tapa metàl·lica 639,88000 
 TEBDPAVV u Broc prefabricat de formigó fins a DN300mm 210,94000 
 TEBF21D2 m Tub acer galv.s/sold.4´´,DIN 2440 27,27000 
 TEBF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm,unió campana,estanq.p/aigua 38,32000 
 TEBFB102 m Tub PEAD PE-100, DN 110 mm, PN 20, termosoldat 6,90000 
 TEBFB104 m Tub PEAD PE-100, DN 125 mm, PN 25, termosoldat 11,98000 
 TEBFB1A4 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre 2,41000 
 nomi 
 TEBFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,sèrie SDR 9,soldat 1,50000 
 TEBFB364 m Tub PE 80,DN=32mm,sèrie SDR 9,soldat 0,92900 
 TEBFW21D u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.4´´,p/embridar 130,07000 
 TEBFWB1F u Accessoris tubs PEAD, DN 125 mm, PN 25 97,91000 
 TEBFWBA8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de 35,09000 
 TEBFY21D u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.4´´,embridat 5,13000 
 TEBFYB1E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 1,35000 
 TEBFYBA8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 0,38000 
 TEBG0001 u ADU 60,14000 
 TEBG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 1,61000 
 TEBGW1A0 u Part proporcional d'accessoris 5,65000 
 TEBJ63UC u Conjunt sistema de cloració 2.188,59000 
 TEBJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o 3.832,13000 
 similar 
 TEBJS101 u Boca reg fosa, DN65, ràcord Barcelona 70 mm, pericó i tapa 209,69000 
 TEBJS102 u Petit material metàl·lic connexió boca reg a canonada 34,17000 
 TEBJWMS0 u Part proporcional de junts i cargols p/ ventosa trifun.+brida , 16,52000 
 TEBN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 4.504,00000 
 TEBN12R1 u Vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 105,98000 
 equivalen 
 TEBN12R3 u Vàlvula comporta amb brides i fusell ext.tipus Belgicast BV.05.4 219,00000 
 TEBN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada,brides,80mm diàm.,16bar,fosa 2.389,50000 
 TEBN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada,brides,80mm diàm.,25bar,fosa 2.990,00000 
 TEBN3183 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas 42,83000 
 tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 
 TEBNZ1T0 u Carret elevador DN 25, PN 25 56,78000 
 TEBNZ1T1 u Carret elevador DN 25, PN 16 53,73000 
 TEBP0008 u Transductor de pressió 126,00000 
 TEBP1AY3 u Conjunt accessoris fixació paret, 3 m 6,44000 
 TEBP1ZS1 u Pal d'acer galv. h=3m,2mm gruix 25,56000 
 TEBS1PR0 u Vàlvula d'alleujament  DN50 PN25 203,30000 
 TEBS1V02 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.308,06000 
 TEBS5BR1 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 25mm, PN25 346,62000 
 TEBS5BR2 u Ventosa trifuncional amb brida , DN 25mm, PN16 321,53000 
 TEBS5TV1 u Carret desmuntatge DN 80, PN 25 503,21000 
 TEBS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 7.552,00000 
 TEBX1V03 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.217,71000 
 TEC110U0 h Giratòria de cadenes, martell 1500 kg 75,94000 
 TEC131U0 h Giratòria de cadenes 68,25000 
 TED61177 m2 Pedra vermellosa d'Escornalbou 51,26000 
 TEGG1A08 u Armari metàl·lic 800x600x300mm 265,51000 
 TEGG41001 u Conjunt d'aparells de protecció i elements auxiliars 558,65000 
 TEGG71001 u Arrancador electrònic V50045B o similar 941,50000 
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 CAPITOL 01  ESTACIÓ IMPULSIÓ 
 SUBCAPITOL 01.01  TREBALLS PREVIS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 52,34 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 
 CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 01.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,48 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DOS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 2,80 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 17,21 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DISSET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 9,01 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 33,33 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 1,98 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 549,40 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 CINC-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
QUARANTA 
 CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 01.03  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 K21FU140 m Arrancada per substitució de tub, de 110mm de diàmetre 8,56 
 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàme- 
 tre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i 
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,01 
 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
 TRENTA-DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 76,16 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 SETANTA-SIS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 TEGN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 4.876,83 
 Subministrament i instal·lació de dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes de 
 suport per a instal·lar sobre base plana de formigó, tipus D de la casa Aiqsa, o similar, cilíndric 
 de diàmetre 1.700 mm i alçada 2.471 mm, amb el fons superior i inferior torosfèrics disposant per 
 al seu suport de peus que l'eleven 400 mm. Fabricat amb estratificats de poliéster reforçat amb fi- 
 bra de vidre pel procediment mixte de "hand lay up". Estarà provist d'una barrera interior de resi- 
 nes isoflàtiques sanitaries, ideals per contenir aigua potable, complint amb la "Normativa Bàsica 
 per instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" dictada pel Ministeri d'Indústria. El dipòsit 
 disposarà, com a mínim, de boca d'home de 500 mm de diàmetre, 2 tubuladures bridades (DIN 
 16.966) d'entrada i sortida, respirador superior RT-1, tubuladura de sobreeixidor DN50, pigmenta- 
 ció exterior en color beige, orelles d'elevació en buit, peus de suport, placa de característiques i 
 identificació. 
 QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb 
 VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

 TEGS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 8.378,38 
 Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o si- 
 milar, amb acoplament o variant monobloc, punt de treball; alçada manomètrica 247,41 mca; ca- 
 bal 15,26 m3/h, velocitat nominal 2962 rpm; eficiència del 60,6%, potència absorbida de bomba 
 17,52 kW, potència del motor 22,00 kW; muntada sobre placa base d'acer tipus GP4, amb les 
 especificacions complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en 
 obra fixades per la Direcció Facultativa; inclou quadre amb arrancador estàtic i p.p. de cablejat de 
 connexió, inclosos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació amb 
 suports i fixació a la bancada; completament instal·lada 
 VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb 
 TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 GFB1R605 m Tub PEAD, PE-100, DN 50 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 2,87 

 DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
 GFB1R609 m Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 6,18 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
 GFB1R610 m Tub PEAD PE-100, DN 90mm, PN 25 bar, unió termosoldada 10,93 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 25 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 DEU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 20,74 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 VINT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 TEEFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada,sup. 57,85 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió no- 
 minal, amb unions termosoldades, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accesso- 
 ris i peces especials de polietilè, col·locat superficialment i provat 
 CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 
 TEGJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o similar 4.029,11 
 Subministrament i col·locació de mesurador de cabal electromagnetic ENDRESS+HAUSER o 
 similar, 1 canal per a canonades entre DN50 PN25 recobriment interior poliuretà, amb emisió de 
 senyal analògica 4-20 mA per connexió embridat a canonada i 10 m de cable IP67, inclosos p.p. 
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 de materials auxiliars, completament instal·lat i provat. 
 QUATRE MIL VINT-I-NOU  EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
 TEGN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,16bar,fosa 2.528,77 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb 
 SETANTA-SET CÈNTIMS 

 TEGN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,25bar,fosa 3.153,29 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES  EUROS amb 
 VINT-I-NOU CÈNTIMS 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 180,35 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT VUITANTA  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 830,39 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 VUIT-CENTS TRENTA  EUROS amb TRENTA-NOU 
 CÈNTIMS 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 698,91 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 25 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 SIS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-UN 
 CÈNTIMS 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 512,40 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 CINC-CENTS DOTZE  EUROS amb QUARANTA 
CÈNTIMS 
 TEGS1V01 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.444,07 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula hidràulica de boia tipus Hydro-Savy K3-20-10 DN80 
 XG PN16 de Buldager o similar, tipus tot-res que tanca a un nivell alt i obre de nou completament 
 a un nivell més baix ajustable, permetent la renovació d'aigua al dipòsit. Cos i tapa de fosa dúctil 
 GS450-10, seient de bronze, conjunt mòbil de fosa dúctil, inox i goma, amb membrana d'elastò- 
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 mer reforçat, disc de tancament d'EPDM. 
 DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE  
EUROS 
 amb SET CÈNTIMS 

 TEGJMVR0 u Vàlvula volumètrica amb brides 3" 548,90 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equi- 
 valent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador 
 woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de 
 DN80, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols 
 CINC-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA 
 CÈNTIMS 

 GS5TV110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 102,09 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 TEGS5TV1 U Carret desmuntatge DN 80, PN 25 548,71 
 Subministrament i instal·lació carret telescòpic de desmuntatge DN80, PN 25, marca BELGI- 
 CAST o equivalent, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2503 d'acer al carboni. inclo- 
 sos espàrregs d'acer inox a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament 
 instal.lat i provat. 
 CINC-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb 
SETANTA-UN 
 CÈNTIMS 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 165,34 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 
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 TEGS1PR0 u Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 549,86 
 Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 2'' PN 25 embridada cos de bron- 
 ze,  inclou vàlvula d'aillament d'esfera metàl·lica de 2'' i accessoris i complements de muntatge, 
 muntada i provada. 
 CINC-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
 VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

 TEFJS101 u Boca de reg cos fosa, DN65, ràcord Barcelona de 70 mm, pericó 287,03 
 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelo- 
 na de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revesti- 
 da amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 
 DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb TRES 
CÈNTIMS 
 SUBCAPITOL 01.04  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 APARTAT 01.05.01  ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR 
 TEGG1PT1 u Bancada i envolvent CPM TMF1 207,07 
 Formació de bancada i envolvent per a CPM TMF1 en límit de parcel·la, complint amb les indi- 
 cacions del Vademècum d'Endesa. Format per blocs de formigó, revestits amb morter i pintats, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa. 
 DOS-CENTS SET  EUROS amb SET CÈNTIMS 
 GG1PT1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID,col.supe 354,74 
 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, 
 per a mesura directa, potència màxima de 31,17 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 45 A, format 
 per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mi- 
 des totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de 
 comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 45 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 
 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment 
 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb 
 SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 GG51TE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 842,98 
 Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multi- 
 fució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 
 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, 
 col·locat en CPM 
 VUIT-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb 
 NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

 GDK2UR20 u Pericó p/canalització serveis 60x60x80 cm HM20 reciclat 212,88 
 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
 gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs exca- 
 vació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DOS-CENTS DOTZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT 
 CÈNTIMS 

 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 303,50 
 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 
 TRES-CENTS TRES  EUROS amb CINQUANTA 
CÈNTIMS 
 FDGZU010 m Banda continua senyalització 0,32 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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 TEGG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 2,68 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GG21T91J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 7,83 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
 GG21T71J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 4,81 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS 
 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloen 11,93 
 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus 
 CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge 
 ONZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 GG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub 6,16 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 
 SIS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 GG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 8,21 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 
 VUIT  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
 GG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 11,93 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 
 ONZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 GG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 2,03 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 
 DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS 
 GG312174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 4,50 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, 
 de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 GGB1U831 u Bateria condensadors 400V 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,munt.super 717,38 
 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 12,5 kVAr de potència re- 
 activa, de 3 etapes 2,5+2x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva 
 amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors 
 autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció 
 IP-21, muntada superficialment 
 SET-CENTS DISSET  EUROS amb TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
 TEGG1A02 u Quadre protecció, maniobra i control Bomba 800x600x300mm 1.857,45 
 Quadre protecció, maniobra i control Bomba format per armari metàl·lic de 800x600x300mm, in- 
 terruptor magnetotèrmic de 40A trifàsic, relé diferencial i arrancador electrònic V50045B de Power 
 electronics, o similar. Inclou accessoris necessaris i p.p. petit material. 
 MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb 
 QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 TEGG1001 pa Partida alçada a justificar d'adequació instal.elèctrica existen 2.000,00 
 Partida alçada a justificar del conjunt de treballs a realitzar per a la connexió i adequació de la ins- 
 tal·lació elèctrica existent amb la nova per complir amb les normatives de seguretat vigents, així 
 com la comprovació de la xarxa de terres i l'adequació d'aquesta, en cas que sigui necessari. 
 Inclou el subministrament i instal·lació de nous elements de protecció; nova caixa per a ICP de 
 45A, IGA en entrada de quadre de 50 A amb protecció contra sobretensions transitòries i perma- 
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 nents, proteccions per a les noves línies i la de la bateria de condensadors, segons esquema. In- 
 clou retirada d'elements antics i tots els treballs auxiliars per a que la instal·lació compleixi amb 
 els requeriments normatius vigents. 
 DOS MIL  EUROS 
 APARTAT 01.05.02  NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL 
 ENDESA01 u Caixa seccionament 400A 111,28 
 Caixa seccionament 400A 
 CENT ONZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 122,44 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 CENT VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 ENDESA03 u Ganxo ancoratge vida 16x280 10,58 
 Ganxo ancoratge vida 16x280 
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
 ENDESA04 u Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 142,15 
 Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 
 CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 
 ENDESA05 u Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 874,12 
 Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 
 VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb DOTZE 
 CÈNTIMS 

 ENDESA06 u Ganxo línia de vida per suport 48,12 
 Recolzament formigó 11 m 800 DAN BT en terra 
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 
 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 44,47 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SET 
 CÈNTIMS 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 44,16 
 Amarre a qualsevol suport 
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 4,93 
 Fusible entroncament BT 
 QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 TEFG0001 u Armari distribució urbana 101,87 
 Armari de distribució urbana de polièster reforçat amb fibra de vidre, grau de protecció IP-43, 
 IK09, muntada superficialment 
 CENT UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
 TEFG1167 u Caixa General de Protecció 100A 144,45 
 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema 
 Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica, neutre 
 seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 
 CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb 
 QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 ENDESA20 u PAT del neutre en caixa 106,91 
 PAT del neutre en caixa 
 CENT SIS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 45,38 
 Connexió a cable amb terminal 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 52,34 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 
 CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 3,72 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 
 TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 4,63 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 
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 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 0,47 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 
 ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 2,63 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 0,38 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,48 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DOS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 2,80 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 17,21 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DISSET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 9,01 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 33,33 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 1,98 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GG21RP1G m Tub rígid PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 8,42 
 Tub rígid de PVC,  de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
 resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,  de 2,2 mm de gruix, amb 
 unió encolada i com a canalització soterrada 
 VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 81,94 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·loca- 
 ció, vibrat i curat 
 VUITANTA-UN  EUROS amb NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
 FDGZU010 m Banda continua senyalització 0,32 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 0,37 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 449,67 



QUADRE DE PREUS 1 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 

 

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 9 
 

 Conversió aeri subterrani BT 
 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
 SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA32 u Informe inspecció en el subsol 122,29 
 Informe inspecció en el subsol 
 CENT VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 
 TEFG39E0 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x150 Al 7,38 

 SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 TEFG39E1 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x240 Al 8,65 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), 
 unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat superficialment 
 VUIT  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 TEFG39D4 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ, 3x150/80mm2,col.aeri 14,49 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapo- 
 lar, de secció 3 x 150 / 80 mm2, col·locat aeri 
 CATORZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 457,38 
 Armari distribució intemperie 
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb 
 TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA42 u Suport de formigó HV 630 DAN R 357,00 
 Suport de formigó HV 630 DAN R 
 TRES-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS 
 APARTAT 01.05.03  TREBALLS COMPANYIA 
 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 122,44 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 CENT VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 44,47 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SET 
 CÈNTIMS 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 44,16 
 Amarre a qualsevol suport 
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 ENDESA09 u Desmuntatge trenat sobre suports 3,96 
 Desmuntatge trenat sobre suports 
 TRES  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS 
 ENDESA10 u Desplaçament cable trenat BT 8,22 
 Desplaçament cable trenat BT 
 VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 ENDESA11 u Estesa trenat sobre suport 4,87 
 Estesa trenat sobre suport 
 QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS 
 ENDESA12 u Canvi trafo CTI 264,79 
 Canvi trafo CTI 
 DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb 
 SETANTA-NOU CÈNTIMS 

 ENDESA13 u Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 0,61 
 Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 
 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
 ENDESA14 u Pont BT CT trafos fins 400kVA 274,31 
 Pont BT CT trafos fins 400kVA 
 DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb 
TRENTA-UN 
 CÈNTIMS 

 ENDESA15 u Polim amarre <180 53,76 
 Polim amarre <180 
 CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 
 ENDESA16 u Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 3,91 
 Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 
 TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
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 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 4,93 
 Fusible entroncament BT 
 QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 ENDESA18 u Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 60,50 
 Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 
 SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 45,38 
 Connexió a cable amb terminal 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 ENDESA22 u Cata localització serveis 99,47 
 Cata localització serveis 
 NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 
 ENDESA25 m Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (prof.<1m) 28,46 
 Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (profunditat<1m) 
 VINT-I-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 449,67 
 Conversió aeri subterrani BT 
 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
 SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA33 u Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 36,83 
 Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 
 TRENTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
 ENDESA34 u Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 45,66 
 Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 
 QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 
 ENDESA35 u Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 63,13 
 Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 
 SEIXANTA-TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 ENDESA36 u Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 56,89 
 Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 
 CINQUANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS 
 ENDESA37 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 
 UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 ENDESA38 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,51 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 
 DOS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 ENDESA39 m Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 5,66 
 Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 
 CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 457,38 
 Armari distribució intemperie 
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb 
 TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

 ENDESA41 u Trafo 100 kVA/25 B2 2.699,45 
 Trafo 100 kVA/25 B2 
 DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb 
 QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

 ENDESA43 u Candau 25x5 armari i instal. 18,43 
 Candau 25x5 armari i instal. 
 DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
 ENDESA45 u Taxes/Imp. a organismes oficials 329,44 
 Taxes/Imp. a organismes oficials 
 TRES-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb 
 QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 ENDESA46 u Projecte, DO i seguretat 447,87 
 Projecte, DO i seguretat 
 QUATRE-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb 
 VUITANTA-SET CÈNTIMS 

 ENDESA47 u Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 322,95 
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 Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 
 TRES-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-CINC 
 CÈNTIMS 

 ENDESA48 u Addicionals tala i poda 435,02 
 Addicionals tala i poda 
 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb DOS 
 CÈNTIMS 
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 CAPITOL 02  XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
 SUBCAPITOL 02.01  TREBALLS PREVIS 
 G21R0002 u Tala d'arbre amb extracció de soca i arrels 176,39 
 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la 
 cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'aboca- 
 dor o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, se- 
 gons plec de condicions 
 CENT SETANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 
 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 0,38 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 SUBCAPITOL 02.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 3,72 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 
 TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 4,63 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,48 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DOS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 2,80 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 G221U115 m3 Excavació  50%  amb martell 4,74 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, 
 amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca- 
 ment i manteniment de l'abocador 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 17,21 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DISSET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 22,32 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 9,01 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u  sòl pròpia obra 1,39 
 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, mat- 
 xuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
 Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 UN  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 33,33 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 1,98 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 81,94 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·loca- 
 ció, vibrat i curat 
 VUITANTA-UN  EUROS amb NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
 TEG4B0U0 m2 Malla el.b/corr. 15x15 D8 3,84 
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 
 15x15 D:8 - 8 B 500 T 6x2,2 UNE 36 062:1996 per a l'armadura de daus d'ancoratge 
 TRES  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 TEG22410 m2 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 2,26 
 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 
 DOS  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 
 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 549,40 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 CINC-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb 
QUARANTA 
 CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 02.03  PAVIMENTACIÓ 
 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 20,13 
 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 
 VINT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 GD57U010 m Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 20,01 
 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
 mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex- 
 cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 VINT  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 TEGD57U5 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplada mín, revest. mín.15cm 16,33 
 Cuneta triangular d'1,00 m a 2,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó 
 de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classifi- 
 cat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 SETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 TEGD5700 u Peça transició entre cuneta TTR-10 i obra drenatge transversal 63,52 
 Peça de transició entre cuneta transitable tipus TTR-10 i connexió a tub de drenatge transversal, 
 amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
 compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador 
 dels materials resultants 
 SEIXANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 
 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 0,47 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 
 ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS 
 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 2,63 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 SUBCAPITOL 02.04  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 76,16 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 SETANTA-SIS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 3,91 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 GFB1U511 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 6 bar, unió termosoldada 5,22 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 CINC  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 
 GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 8,54 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 12,34 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per 
 a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 DOTZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
 TEGFB102 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 20 bar, unió termosoldada 13,83 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 20 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
 GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 22,34 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per 
 a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat 
 VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 20,74 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 VINT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 TEGF21D2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'' 112,66 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'', inclòs part proporcional d'accessoris i peces 
 especials, col·locat superficialment i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra 
 s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 CENT DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 12,91 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canona- 
 da en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres 
 en aquest mur. 
 DOTZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 GS5BR110 u Vàlvula comporta amb brides, DN 50, PN 16 105,88 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 180,35 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT VUITANTA  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 TEGS5BR1 u Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16 138,69 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-NOU 
 CÈNTIMS 

 TEGS1V02 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 2.350,11 
 Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb ONZE 
 CÈNTIMS 

 TEGJMVR1 u Vàlvula volumètrica amb brides 2" 453,11 
 Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad srie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobri- 
 ment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmi- 
 sió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN50, amb vàlvula de 3 vies i 
 emisor de polsos, inclou juntes i cargolsè 
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb ONZE 
 CÈNTIMS 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 512,40 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 CINC-CENTS DOTZE  EUROS amb QUARANTA 
CÈNTIMS 
 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 830,39 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
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 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 VUIT-CENTS TRENTA  EUROS amb TRENTA-NOU 
 CÈNTIMS 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 698,91 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 25 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 SIS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-UN 
 CÈNTIMS 

 TEGS1BR2 u Ventosa amb brides DN 25; PN 1,6 Mpa, munt.s./carret elev. 669,65 

 SIS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb 
SEIXANTA-CINC 
 CÈNTIMS 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 727,08 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 SET-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 662,62 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 SIS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb 
SEIXANTA-DOS 
 CÈNTIMS 

 TEGDP003 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,00m amb tapa metàl. 988,04 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 NOU-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb QUATRE 
 CÈNTIMS 

 TEGDP004 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,50x1,50m amb tapa metàl. 1.265,23 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,50 m interiors i 1,50 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques, peces  auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, trans- 
 port de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 
 MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb 
 VINT-I-TRES CÈNTIMS 

 TEGDP005 u Pericó prefabricat de formigó 3,00x1,50x1,00m tapa acabat gespa 1.461,22 
 Pericó prefabricat de formgió d'3,00 x 1,50 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques amb acabat tipus gespa, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i se- 
 gellats posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment 
 acabada segons plànols. En cas que quedi a la vista alguna paret, aquesta es revestirà amb pe- 
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 dra d'Escornalbou per tal que s'integri en l'entorn. 
 MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb 
 VINT-I-DOS CÈNTIMS 

 TEGDK2U0 u Pou 80x80cm, amb tapa perforada per drenatge transversal 485,23 
 Pou de 80x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de 
 formigó armat i tapa perforada, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
 manteniment de l'abocador, peces auxiliars, rebliments i segellats posteriors, treballs d'entrega als 
 diferents punts d'entrada i sortida de les aigües, totalment acabada segons plànols 
 QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb 
 VINT-I-TRES CÈNTIMS 

 TEGDPAVV u Obra d'abocament fins a DN300mm 238,13 
 Obra d'abocament per a desgüassos simples tipus EMBHA30 de Tuberías y prefabricados Pa- 
 lau, o similar, per a canonades de fins DN300mm segons plànols, inclòs moviment de terres, 
 dau de formigó i rejuntat de la connexió, totalment acabada. 
 DOS-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb TRETZE 
CÈNTIMS 
 GS5TV100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 143,47 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revesti- 
 ment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al 
 seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-SET 
 CÈNTIMS 

 GS5TV101 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 137,49 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 65 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 
 CENT TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU 
 CÈNTIMS 

 TEEJ63UC u Sistema de cloració 3.399,71 
 Subministrament i instal·lació de sistema de cloració amb medició per sonda amperomètrica pel 
 dipòsit. Format per: 
 - Bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic, 8 bar, 6 l/h.Format per: 
 * Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació proporcional en ppm, estadísti- 
 ques, password de protecció, control paro/marxa remot, control manual, entrada de senyals ana- 
 lògiques 0/4-20mA o inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de pulsos. 
 * Entrada de nivell (inclou sonda) 
 * Vàlvula de purga manual 
 * Connexions elèctriques protegides amb tapa 
 * Membrana PTFE, capçal estandard de PVDF 
 * Carcassa fabricada en PP reforçada en fibra de vidre, IP65 
 * Kit de instal·lació estandard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula d'injecció en PVDF, 
 tub d'aspiració PVC, tub d'impulsió PEAD 4 
 * Alimentació estandard 100-240Vac,50/60Hz 
 - Equip de mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per una lectura estable del clor 
 lliure i el control automàtic d ela bomba dosificadora mitjançant senyal 4-20 mA o frequència. In- 
 clou: 
 * Vàlvula d'ajust fi 
 * Detector de falta de fluxe en la presa de mostra 
 * Filtre de presa de mostra 80 micres 
 * Solucions de calibració 
 * Comunicacions MODBUS RTU 
 * Display 4 línies 20 caràcters 
 * Sortides 0/4...20mA de repetició de mesura 
 * Sortida de relé 250V 10A (alimentació directa a bomba dosificadora) 
 - Bomba de recirculació tipus HFm6B 2CV o similar 
 - Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic de 50L 
 - Quadre elèctric amb protecció pels equips, la bomba i programador horari 
 - Circuit de recirculació, format per canonada PEAD PE-100 DN80; d'aspiració des de la zona 
 de sortida d'aigua del dipòsit i canonada de retorn amb dos derivacions per tal d'assegurar la cor- 
 recta cloració d'aquest. Amb vàlvula de tall en entrada i sortida. 
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 Inclou instal·lació de tot el conjunt per al correcte funcionament, proves i posada en marxa. 
 TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb 
 SETANTA-UN CÈNTIMS 

 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic 643,26 
 Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, 
 incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completa- 
 ment instal·lat i provat 
 SIS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SIS 
 CÈNTIMS 

 TEABEUR0 u Abeurador de formigó amb arqueta previa d'omplerta amb v.boia 680,94 
 Subministrament i instal·lació d'abeurador de formigó prefabricat de dimensions 5.000 x 850 x 
 530 mm, amb arqueta previa d'omplerta amb vàlvula de boia per al control del nivell i tapa de for- 
 migó per evitar l'accés dels animals i que la puguin trencar. Aquest abeurador està format per dos 
 unitats empalmades de manera que s'arriba a una capacitat de volum d'uns 1.300 litres. Un cos- 
 tat quedarà a nivell del terra, i s'instal·larà una rampa antilliscant de manera que si algun animal 
 petit cau pugui pujar i sortir a nivell del terreny però que permeti el pas de l'aigua, i l'altre costat de 
 l'abeurador quedarà alt, per a que animals de majors dimensions puguin accedir-hi. 
 SIS-CENTS VUITANTA  EUROS amb 
NORANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 02.05  IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT CASTELL 
 TEG71001 m Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 2,18 
 Col·locació de platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines 
 impermeabilitzants 
 DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
 G763R015 m2 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions r 10,28 
 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'al- 
 ta qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica 
 i pasos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer gal- 
 vanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, 
 junts de segellat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equi- 
 valent i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot segons 
 la normativa vigent 
 DEU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 03  ELEMENTS CONTRA INCENDIS 
 SUBCAPITOL 03.01  PUNT D'AIGUA PER INCENDIS FORESTALS 
 TEG45001 u Construcció "in-situ" de dipòsit de formigó armat circular,200m3 21.179,00 
 Conjunt de treballs necessaris per a la construcció "in-situ" d'un dipòsit de formigó armat circular, 
 d'una capacitat de 200 m3, descobert, d'unes dimensions de 4,32 metres de radi interior i 3,40 
 metres de làmina d'aigua, segons plànols adjunts, i pressupost facilitat per Tehorsa, empresa re- 
 gistrada en el Ministerio de Sanidad y Consumo segons el Reial Decret 140/2003. 
 Compren: 
 - Solera de formigó de neteja HM-10, amb un espessor de 5 cm, abocat directament de camió. 
 - Solera de formigó armada amb acabat fratasat, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Junta Servi-strip en unió solera paret, i posterior segellat de la mateixa. 
 - Paret de formigó armada, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Encofrat fenòlic a dues cares, per deixar el formigó vist. 
 - Doble rampa d'obra per permetre la sortida d'animals, adossada al lateral del dipòsit amb dos 
 pendents convergents inferiors a 30º i una amplada superior a 40 cm, de la llosa a la coronació 
 del mur i amb superfície rugosa. 
 Tot complint amb les indicacions del Departament General del Medi Natural i Biodiversitat. 
 VINT-I-UN MIL CENT SETANTA-NOU  EUROS 
 SUBCAPITOL 03.02  HIDRANT DE BOMBERS 
 TEFM21U0 u Hidrant dues sortides 70 mm racord Barcelona 575,15 
 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb 
 taps antirrobatori i vàlvula de quadradet, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre 
 CINC-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb QUINZE 
 CÈNTIMS 

 TEGD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 266,66 
 Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 segons norma UNE 23.407 per a la instal·lació d'- 
 hidrant, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols. 
 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb 
SEIXANTA-SIS 
 CÈNTIMS 
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 CAPITOL 04  ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL 
 SUBCAPITOL 04.01  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,48 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 DOS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 2,80 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 TEE22252 m3 Exc.rasa en roca, miniexcavadora amb martell trencador 88,13 
 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador, amb càrrega i transport a l'aboca- 
 dor o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 VUITANTA-VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 22,32 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 9,01 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS 
 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 33,33 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS 
 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 1,98 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 SUBCAPITOL 04.02  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 TEGFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 4,48 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 3,91 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 GD7JJ186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, 20,08 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
 HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i 
 col·locat al fons de la rasa 
 VINT  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
 TEGG22TD m Tub corb.corr.PE,doble capa,DN63mm,20J,450N 2,16 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 DOS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
 TEGF2192 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2",roscat,dific.mitjà,col.aeri 55,71 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 
 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces es- 
 pecials, col·locat aeri i provat.  Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofitarà la 
 bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 CINQUANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 12,91 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canona- 
 da en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres 
 en aquest mur. 
 DOTZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 TEGF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm 110,29 
 Tub de fosa dúctil  de 250 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de 
 campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, inclòs part proporcional d'accessoris i 
 peces especials, col·locat aeri sobre suports i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur 
 de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 
 CENT DEU  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 
 FDGZU010 m Banda continua senyalització 0,32 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 0,37 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 
 ZERO  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 TEGN3183 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 60,69 
 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi- 
 nal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada 
 SEIXANTA  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 
 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 727,08 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 SET-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
 TEGDD101 u Pou registre Ø=100 cm i <3,5 m d'alçària, inclòs solera 1.182,06 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 3,5 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons nor- 
 ma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
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 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 MIL CENT VUITANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS 
 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 662,62 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 SIS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb 
SEIXANTA-DOS 
 CÈNTIMS 

 SUBCAPITOL 04.03  REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU 
 TEH12132 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 16,91 
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en terreny muntanyós, formada per bas- 
 timents de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava- 
 ment, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
 sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 
 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. 
 SETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla poli 5,18 
 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tu- 
 pida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntat- 
 ge inclòs 
 CINC  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in 13,38 
 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
 superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
 al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
 TRETZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
 TEK4GRS4 m2 Reparació de mur aprofitant la pedra d'Escornalbou existent 108,07 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 existent, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada així com de les pe- 
 ces a reaprofitar, rebliment amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 
 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condi- 
 cions de Plec de Prescripcions Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 
 CENT VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS 
 TEK4GRS5 m2 Reconstrucció de mur amb pedra d'Escornalbou d'aportació 161,38 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 d'aportació, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada, rebliment amb 
 terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, 
 estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions 
 Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 
 CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 1,98 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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 CAPITOL 05  INSTAL·LACIÓ TELECONTROL 
 TEGP0001 u PC amb panel view i SAI 3.550,00 
 Equip informàtic de control format per PC amb panel view i SAI. Inclou treballs de parametritza- 
 ció i configuració del Software 
 TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS 
 TEGP0002 u Programa gestió 4.135,00 
 Suministre, instalació i configuració Software Agronic Net II. Paquet de software format per tres 
 programes: Comunicacions, Control i Gestió. S'instalarà en l'equip informàtic descrit anterior- 
 ment. S'inclou Agrónic Net II Guardián pel control del software i alimentació del sistema, així 
 com la gestió d'enviament i recepció de missatges SMS d'alarmes i ordres configurades.Permet 
 l'exportació i enmagatzematge de dades a altres programes (Excel, Word, etc.) per la gestió del 
 sistema. 
 QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC  EUROS 
 TEGP0003 u Frontal de comunicacions 1.323,00 
 Subministrament e instal·lació de radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i program- 
 dors Agronic BIT i caixa enllaç RS-485/USB per connexió per cable. Inclou alimentació amb ali- 
 mentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES  EUROS 
 TEGP0004 u Programador local dipòsit regulació 1.550,00 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en sala de bombes amb capcitat pel control de 8 
 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos 
 i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). In- 
 clou caixa enllaç R-485 per comunicació amb PC i relé latch amb circuit per habilitar sortida digi- 
 tal latch a contacte contínuo, per l'activació del variador de freqüència de les bombes. Inclou pla- 
 ca mòdem GPRS per a enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Di- 
 putació de Tarragona. Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 MIL CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS 
 TEGP0005 u Programador local dipòsit bombers 1.895,00 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dpòsit bombers amb capcitat pel control de 8 
 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos 
 i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). In- 
 clou placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a 
 enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Ali- 
 mentació a 12V amb placa solar 10W i bateria 7A/h i regulador 
 MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC  EUROS 
 TEGP0006 u Programador local dipòsit castell 1.587,00 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit del castell amb capcitat pel control de 
 8 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per pol- 
 sos i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pres- 
 sió). Inclou placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS 
 per a enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. 
 Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET  EUROS 
 TEGP0007 u Equip repetidor 1.034,00 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT CON NET 3-31, o similar. Progra- 
 mador autònom ubicat en torre comunicacions existent en el turó del castell dpòsit amb capcitat 
 pel control de 3 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals (ex. comptadors 
 de reg per polsos i alarmes d'intrusió) i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transduc- 
 tor de pressió). Inclou palca radiomòdem 433MHz configurat con a mòdul REPETIDOR de se- 
 nyal. Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 MIL TRENTA-QUATRE  EUROS 
 TEGP0008 u Transductors de pressió 165,34 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE 
 CÈNTIMS 

 TEGP0009 u Boies de nivell màx/mín 142,00 
 Subministrament i instal·lació de boies de nivell màx/mín, inclou suport de tub d'acer inoxidable, 
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 manipulació per figura adequada, fixacions mecàniques 
 CENT QUARANTA-DOS  EUROS 
 TEGP0010 u Estudi de cobertures de la instal·lació 390,00 
 Estudi de cobertures de la instal·lació per la distribució dels diferents punts de control i de les con- 
 centradores de programació i control. Així com dels repetidors necessaris i equipament suple- 
 mentari. 
 TRES-CENTS NORANTA  EUROS 
 TEGP0011 u Posada a punt de la instal·lació 740,00 
 Posta en marxa del sistema, comprovació de tots els elements i dels seu correcte funcionament. 
 Aplicació del protocol de posta en marxa per una correcta implementació del sistema. 
 SET-CENTS QUARANTA  EUROS 
 TEGP0012 u Formació del personal d'explotació 640,00 
 Formació que es donarà al personal assignat per portar la supervisió i gestió del telecontrol, per a 
 un complert coneixement i aprofitament del sistema. Inclou manuals d'ús i manteniment pel cor- 
 recte funcionament del sistema. 
 SIS-CENTS QUARANTA  EUROS 
 TEGPA001 u Antena omnidireccional colineal, pal acer galv. h=3m,2mm gruix 880,53 
 Subministrament i instal·lació d'antena omnidireccional colineal en pal d'acer galvanitzat de 3 m 
 d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de 
 fixació i 10 m de cable coaxial RG-213 per a connexió al programador ubicat en arqueta hidràuli- 
 ca. Tot completament connectat, provat i en perfectes condicions de funcionament. 
 VUIT-CENTS VUITANTA  EUROS amb 
CINQUANTA-TRES 
 CÈNTIMS 
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 CAPITOL 06  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 TEGBA1V2 m Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes, microes 2,63 
 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre formigó, amb pintura acrílica en solu- 
 ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el 
 premarcatge. 
 DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
 GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres 60,17 
 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit 
 en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 SEIXANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 
 TEGBB1U0 u Placa acer.galv.40x60 cm, senyalització hidrant 48,56 
 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyalització d'hidrant, amb revestiment reflectant 
 EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·lo- 
 cada 
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS 
 TEGBB5U5 u Placa d'alumini per a cartell informatiu d'un punt d'aigua incen 168,45 
 Placa d'alumini per a cartell informatiu i d'avís a la població sobre un punt d'aigua per incendis, 
 d'almenys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos 
 elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. S'indicarà que és un 
 punt d'aigua per incendis i que resta prohibit banyar-s'hi, així com, en la part inferior, s'indicarà 
 l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de perill de lliscament i de prohibit banyar-s'hi. 
 CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-CINC 
 CÈNTIMS 

 TEF6A136 m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 17,50 
 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastifi- 
 cat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de dià- 
 metre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts 
 singulars 
 DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 F6A1CLA1 u Porta 2full.3x2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D2,7mm,pa 541,54 
 Porta de dues fulles de 3x2 m,  d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de 
 torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passa- 
 dor, pany i pom 
 CINC-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb 
 CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 CAPITOL 07  SEGURETAT I SALUT 
 HSS00001 u Estudi de seguretat i salut 3.314,16 
 Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat de l'obra, equip 
 de prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octu- 
 bre "Estudi de Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions" 
 TRES MIL TRES-CENTS CATORZE  EUROS amb SETZE 
 CÈNTIMS 
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 CAPITOL 08  GESTIÓ DE RESIDUS 
 IGR00001 u Gestió de residus 187,38 
 Partida unitaria d'abonament integre per a la gestió de residus generats a l'obra segons pressu- 
 post de l'Annex núm.13 del projecte. 
 CENT VUITANTA-SET  EUROS amb TRENTA-VUIT 
 CÈNTIMS 
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 CAPITOL 09  VARIS 
 XIMP0001 pa P.A. a justificar per imprevistos 3.600,00 
 Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, se- 
 gons les disposicions de la Direccció de les Obres 
 TRES MIL SIS-CENTS  EUROS 
 XLEG0001 pa P.A. Legalitzacions instal·lacions 1.040,00 
 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos 
 projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant 
 indústria i totes les gestions necessàries 
 MIL QUARANTA  EUROS 
 XVEG0001 pa P.A. Informe tècnic forestal i seguiment ambiental 2.500,00 
 Partida alçada d'abonament íntegre de l'informe tècnic de caràcter forestal sobre les mesures ne- 
 cessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny i definint els tractaments i 
 aclarides a efectuar, segons Decret 123/2005 i els requeriments ambientals del Pla Especial se- 
 gons Annex 18. 
 DOS MIL CINC-CENTS  EUROS 
 XAP00001 u P.A. Verificació / desinfecció 1.500,00 
 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa 
 en baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així 
 com totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Ge- 
 neralitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa 
 d'aigua potable. 
 MIL CINC-CENTS  EUROS 
 XARQ0001 pa P.A. a justificar per a seguiment arqueològic 2.500,00 
 Partida alçada a justificar en control arqueològic. Intervencions arqueològiques realitzades sota la 
 direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni 
 Cultural, segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 DOS MIL CINC-CENTS  EUROS 
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 CAPITOL 01  ESTACIÓ IMPULSIÓ 
 SUBCAPITOL 01.01  TREBALLS PREVIS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 
 Ma d'obra ...............................................................  50,32800 

 Suma la partida ......................................................  50,32800 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,01312 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00112 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,34 

 SUBCAPITOL 01.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,33986 
 Maquinaria .............................................................  2,04862 

 Suma la partida ......................................................  2,38848 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,48 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 Ma d'obra ...............................................................  0,29886 
 Maquinaria .............................................................  2,39352 

 Suma la partida ......................................................  2,69238 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  2,04850 
 Maquinaria .............................................................  14,49498 

 Suma la partida ......................................................  16,54348 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,21 
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 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 Ma d'obra ...............................................................  6,66920 
 Maquinaria .............................................................  1,89420 
 Materials ................................................................  0,10050 

 Suma la partida .....................................................  8,66390 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA..................................................  9,01 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  1,68784 
 Maquinaria .............................................................  2,28149 
 Materials ................................................................  28,07750 

 Suma la partida .....................................................  32,04683 
 Costos indirectes .................................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment .........................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA..................................................  33,33 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,50964 
 Maquinaria .............................................................  1,31064 
 Materials ................................................................  0,08150 

 Suma la partida .....................................................  1,90178 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment .........................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,98 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 Ma d'obra ...............................................................  28,95000 
 Maquinaria .............................................................  498,88500 
 Materials ................................................................  0,43500 

 Suma la partida .....................................................  528,27000 
 Costos indirectes .................................  4,00% 21,13080 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00080 

 TOTAL PARTIDA..................................................  549,40 
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 SUBCAPITOL 01.03  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 K21FU140 m Arrancada per substitució de tub, de 110mm de diàmetre 
 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàme- 
 tre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i 
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 Ma d'obra ...............................................................  8,11200 
 Materials .................................................................  0,12150 

 Suma la partida ......................................................  8,23350 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,32934 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00284 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 

 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
 Ma d'obra ...............................................................  25,00053 
 Maquinaria .............................................................  1,88242 
 Materials .................................................................  3,89465 

 Suma la partida ......................................................  30,77760 
 Costos indirectes.................................  4,00% 1,23110 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,01 

 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 Ma d'obra ...............................................................  5,73120 
 Maquinaria .............................................................  2,57352 
 Materials .................................................................  64,92192 

 Suma la partida ......................................................  73,22664 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,92907 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00429 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,16 

 TEGN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 
 Subministrament i instal·lació de dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes de 
 suport per a instal·lar sobre base plana de formigó, tipus D de la casa Aiqsa, o similar, cilíndric 
 de diàmetre 1.700 mm i alçada 2.471 mm, amb el fons superior i inferior torosfèrics disposant per 
 al seu suport de peus que l'eleven 400 mm. Fabricat amb estratificats de poliéster reforçat amb fi- 
 bra de vidre pel procediment mixte de "hand lay up". Estarà provist d'una barrera interior de resi- 
 nes isoflàtiques sanitaries, ideals per contenir aigua potable, complint amb la "Normativa Bàsica 
 per instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" dictada pel Ministeri d'Indústria. El dipòsit 
 disposarà, com a mínim, de boca d'home de 500 mm de diàmetre, 2 tubuladures bridades (DIN 
 16.966) d'entrada i sortida, respirador superior RT-1, tubuladura de sobreeixidor DN50, pigmenta- 
 ció exterior en color beige, orelles d'elevació en buit, peus de suport, placa de característiques i 
 identificació. 
 Ma d'obra ...............................................................  182,52000 
 Materials .................................................................  4.506,73750 

 Suma la partida ......................................................  4.689,25750 
 Costos indirectes.................................  4,00% 187,57030 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00220 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.876,83 

 TEGS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 
 Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o si- 
 milar, amb acoplament o variant monobloc, punt de treball; alçada manomètrica 247,41 mca; ca- 
 bal 15,26 m3/h, velocitat nominal 2962 rpm; eficiència del 60,6%, potència absorbida de bomba 
 17,52 kW, potència del motor 22,00 kW; muntada sobre placa base d'acer tipus GP4, amb les 
 especificacions complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en 
 obra fixades per la Direcció Facultativa; inclou quadre amb arrancador estàtic i p.p. de cablejat de 
 connexió, inclosos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació amb 
 suports i fixació a la bancada; completament instal·lada 
 Ma d'obra ...............................................................  496,68000 
 Materials .................................................................  7.559,45050 

 Suma la partida ......................................................  8.056,13050 
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 Costos indirectes .................................  4,00% 322,24522 
 Arrodoniment .........................................................  0,00428 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8.378,38 

 GFB1R605 m Tub PEAD, PE-100, DN 50 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Ma d'obra ...............................................................  1,04342 
 Maquinaria .............................................................  0,70872 
 Materials ................................................................  1,01206 

 Suma la partida .....................................................  2,76420 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,11057 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00477 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,87 

 GFB1R609 m Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Ma d'obra ...............................................................  1,59621 
 Maquinaria .............................................................  1,06308 
 Materials ................................................................  3,27904 

 Suma la partida .....................................................  5,93833 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,23753 
 Arrodoniment .........................................................  0,00414 

 TOTAL PARTIDA..................................................  6,18 

 GFB1R610 m Tub PEAD PE-100, DN 90mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 25 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Ma d'obra ...............................................................  1,59621 
 Maquinaria .............................................................  1,06308 
 Materials ................................................................  7,85144 

 Suma la partida .....................................................  10,51073 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,42043 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00116 

 TOTAL PARTIDA..................................................  10,93 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  4,59625 
 Maquinaria .............................................................  3,10065 
 Materials ................................................................  12,24079 

 Suma la partida .....................................................  19,93769 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,79751 
 Arrodoniment .........................................................  0,00480 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,74 

 TEEFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada,sup. 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió no- 
 minal, amb unions termosoldades, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accesso- 
 ris i peces especials de polietilè, col·locat superficialment i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  10,76140 
 Materials ................................................................  44,85960 

 Suma la partida .....................................................  55,62100 
 Costos indirectes .................................  4,00% 2,22484 
 Arrodoniment .........................................................  0,00416 

 TOTAL PARTIDA..................................................  57,85 

 TEGJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o similar 
 Subministrament i col·locació de mesurador de cabal electromagnetic ENDRESS+HAUSER o 
 similar, 1 canal per a canonades entre DN50 PN25 recobriment interior poliuretà, amb emisió de 
 senyal analògica 4-20 mA per connexió embridat a canonada i 10 m de cable IP67, inclosos p.p. 
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 de materials auxiliars, completament instal·lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  3.832,75100 

 Suma la partida ......................................................  3.874,14100 
 Costos indirectes.................................  4,00% 154,96564 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00336 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.029,11 

 TEGN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,16bar,fosa 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  2.390,12100 

 Suma la partida ......................................................  2.431,51100 
 Costos indirectes.................................  4,00% 97,26044 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00144 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.528,77 
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 TEGN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,25bar,fosa 
 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 
 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo- 
 sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona- 
 ment per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials ................................................................  2.990,62100 

 Suma la partida .....................................................  3.032,01100 
 Costos indirectes .................................  4,00% 121,28044 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00144 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3.153,29 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials ................................................................  132,02000 

 Suma la partida .....................................................  173,41000 
 Costos indirectes .................................  4,00% 6,93640 
 Arrodoniment .........................................................  0,00360 

 TOTAL PARTIDA..................................................  180,35 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials ................................................................  765,34000 

 Suma la partida .....................................................  798,45200 
 Costos indirectes .................................  4,00% 31,93808 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA..................................................  830,39 
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 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 25 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials .................................................................  638,92000 

 Suma la partida ......................................................  672,03200 
 Costos indirectes.................................  4,00% 26,88128 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00328 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  698,91 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 Ma d'obra ...............................................................  61,83000 
 Maquinaria .............................................................  19,78000 
 Materials .................................................................  411,08000 

 Suma la partida ......................................................  492,69000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 19,70760 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00240 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  512,40 

 TEGS1V01 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula hidràulica de boia tipus Hydro-Savy K3-20-10 DN80 
 XG PN16 de Buldager o similar, tipus tot-res que tanca a un nivell alt i obre de nou completament 
 a un nivell més baix ajustable, permetent la renovació d'aigua al dipòsit. Cos i tapa de fosa dúctil 
 GS450-10, seient de bronze, conjunt mòbil de fosa dúctil, inox i goma, amb membrana d'elastò- 
 mer reforçat, disc de tancament d'EPDM. 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  2.308,68100 

 Suma la partida ......................................................  2.350,07100 
 Costos indirectes.................................  4,00% 94,00284 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00384 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.444,07 

 TEGJMVR0 u Vàlvula volumètrica amb brides 3" 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equi- 
 valent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador 
 woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de 
 DN80, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  486,40000 

 Suma la partida ......................................................  527,79000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 21,11160 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00160 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  548,90 

 GS5TV110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials .................................................................  77,47000 

 Suma la partida ......................................................  98,16500 
 Costos indirectes.................................  4,00% 3,92660 
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 Arrodoniment .........................................................  -0,00160 

 TOTAL PARTIDA..................................................  102,09 

 TEGS5TV1 U Carret desmuntatge DN 80, PN 25 
 Subministrament i instal·lació carret telescòpic de desmuntatge DN80, PN 25, marca BELGI- 
 CAST o equivalent, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2503 d'acer al carboni. inclo- 
 sos espàrregs d'acer inox a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament 
 instal.lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials ................................................................  506,91000 

 Suma la partida .....................................................  527,60500 
 Costos indirectes .................................  4,00% 21,10420 
 Arrodoniment .........................................................  0,00080 

 TOTAL PARTIDA..................................................  548,71 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 Ma d'obra ...............................................................  32,97600 
 Materials ................................................................  126,00000 

 Suma la partida .....................................................  158,97600 
 Costos indirectes .................................  4,00% 6,35904 
 Arrodoniment .........................................................  0,00496 

 TOTAL PARTIDA..................................................  165,34 

 TEGS1PR0 u Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 
 Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 2'' PN 25 embridada cos de bron- 
 ze,  inclou vàlvula d'aillament d'esfera metàl·lica de 2'' i accessoris i complements de muntatge, 
 muntada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials ................................................................  495,60000 

 Suma la partida .....................................................  528,71200 
 Costos indirectes .................................  4,00% 21,14848 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00048 

 TOTAL PARTIDA..................................................  549,86 
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 TEFJS101 u Boca de reg cos fosa, DN65, ràcord Barcelona de 70 mm, pericó 
 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelo- 
 na de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revesti- 
 da amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 
 Ma d'obra ...............................................................  31,65500 
 Materials .................................................................  244,33550 

 Suma la partida ......................................................  275,99050 
 Costos indirectes.................................  4,00% 11,03962 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00012 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  287,03 

 SUBCAPITOL 01.04  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 APARTAT 01.05.01  ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR 
 TEGG1PT1 u Bancada i envolvent CPM TMF1 
 Formació de bancada i envolvent per a CPM TMF1 en límit de parcel·la, complint amb les indi- 
 cacions del Vademècum d'Endesa. Format per blocs de formigó, revestits amb morter i pintats, 
 segons indicacions de la Direcció Facultativa. 
 Ma d'obra ...............................................................  128,09456 
 Maquinaria .............................................................  0,07576 
 Materials .................................................................  70,93363 

 Suma la partida ......................................................  199,10396 
 Costos indirectes.................................  4,00% 7,96416 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00188 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,07 

 GG1PT1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID,col.supe 
 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, 
 per a mesura directa, potència màxima de 31,17 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 45 A, format 
 per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mi- 
 des totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de 
 comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 45 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 
 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  54,64000 
 Materials .................................................................  286,46000 

 Suma la partida ......................................................  341,10000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 13,64400 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00400 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  354,74 

 GG51TE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 
 Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multi- 
 fució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 
 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, 
 col·locat en CPM 
 Ma d'obra ...............................................................  131,13600 
 Materials .................................................................  679,42000 

 Suma la partida ......................................................  810,55600 
 Costos indirectes.................................  4,00% 32,42224 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00176 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  842,98 
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 GDK2UR20 u Pericó p/canalització serveis 60x60x80 cm HM20 reciclat 
 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
 gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs exca- 
 vació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  87,75225 
 Maquinaria .............................................................  40,04875 
 Materials ................................................................  76,88847 

 Suma la partida .....................................................  204,68947 
 Costos indirectes .................................  4,00% 8,18758 
 Arrodoniment .........................................................  0,00295 

 TOTAL PARTIDA..................................................  212,88 

 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 
 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 
 Ma d'obra ...............................................................  17,88120 
 Maquinaria .............................................................  3,16480 
 Materials ................................................................  270,77880 

 Suma la partida .....................................................  291,82480 
 Costos indirectes .................................  4,00% 11,67299 
 Arrodoniment .........................................................  0,00221 

 TOTAL PARTIDA..................................................  303,50 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,19470 
 Materials ................................................................  0,11200 

 Suma la partida .....................................................  0,30670 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment .........................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA..................................................  0,32 

 TEGG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 Ma d'obra ...............................................................  0,93740 
 Materials ................................................................  1,64220 

 Suma la partida .....................................................  2,57960 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,10318 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00278 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,68 
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 GG21T91J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  2,03086 
 Materials .................................................................  5,49480 

 Suma la partida ......................................................  7,52566 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,30103 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00331 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,83 

 GG21T71J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
 dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  1,87742 
 Materials .................................................................  2,75100 

 Suma la partida ......................................................  4,62842 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,18514 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00356 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 

 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloen 
 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus 
 CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge 
 Ma d'obra ...............................................................  8,14595 
 Materials .................................................................  3,33000 

 Suma la partida ......................................................  11,47595 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,45904 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00499 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,93 

 GG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 
 Ma d'obra ...............................................................  1,65560 
 Materials .................................................................  4,27033 

 Suma la partida ......................................................  5,92593 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,23704 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00297 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,16 

 GG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 
 Ma d'obra ...............................................................  1,65560 
 Materials .................................................................  6,23730 

 Suma la partida ......................................................  7,89290 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,31572 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00138 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,21 

 GG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06950 
 Materials .................................................................  9,40530 

 Suma la partida ......................................................  11,47480 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,45899 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00379 
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 TOTAL PARTIDA..................................................  11,93 

 GG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
 tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
 col·locat en tub 
 Ma d'obra ...............................................................  0,62085 
 Materials ................................................................  1,33500 

 Suma la partida .....................................................  1,95585 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,07823 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00408 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,03 

 GG312174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, 
 de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06950 
 Materials ................................................................  2,25510 

 Suma la partida .....................................................  4,32460 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,17298 
 Arrodoniment .........................................................  0,00242 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,50 

 GGB1U831 u Bateria condensadors 400V 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,munt.super 
 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 12,5 kVAr de potència re- 
 activa, de 3 etapes 2,5+2x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva 
 amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors 
 autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció 
 IP-21, muntada superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  13,82228 
 Materials ................................................................  675,97000 

 Suma la partida .....................................................  689,79228 
 Costos indirectes .................................  4,00% 27,59169 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00397 

 TOTAL PARTIDA..................................................  717,38 
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 TEGG1A02 u Quadre protecció, maniobra i control Bomba 800x600x300mm 
 Quadre protecció, maniobra i control Bomba format per armari metàl·lic de 800x600x300mm, in- 
 terruptor magnetotèrmic de 40A trifàsic, relé diferencial i arrancador electrònic V50045B de Power 
 electronics, o similar. Inclou accessoris necessaris i p.p. petit material. 
 Ma d'obra ...............................................................  14,48650 
 Materials .................................................................  1.771,52750 

 Suma la partida ......................................................  1.786,01400 
 Costos indirectes.................................  4,00% 71,44056 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00456 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.857,45 

 TEGG1001 pa Partida alçada a justificar d'adequació instal.elèctrica existen 
 Partida alçada a justificar del conjunt de treballs a realitzar per a la connexió i adequació de la ins- 
 tal·lació elèctrica existent amb la nova per complir amb les normatives de seguretat vigents, així 
 com la comprovació de la xarxa de terres i l'adequació d'aquesta, en cas que sigui necessari. 
 Inclou el subministrament i instal·lació de nous elements de protecció; nova caixa per a ICP de 
 45A, IGA en entrada de quadre de 50 A amb protecció contra sobretensions transitòries i perma- 
 nents, proteccions per a les noves línies i la de la bateria de condensadors, segons esquema. In- 
 clou retirada d'elements antics i tots els treballs auxiliars per a que la instal·lació compleixi amb 
 els requeriments normatius vigents. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 

 APARTAT 01.05.02  NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL 
 ENDESA01 u Caixa seccionament 400A 
 Caixa seccionament 400A 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,28 

 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,44 

 ENDESA03 u Ganxo ancoratge vida 16x280 
 Ganxo ancoratge vida 16x280 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,58 

 ENDESA04 u Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 
 Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,15 

 ENDESA05 u Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 
 Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  874,12 

 ENDESA06 u Ganxo línia de vida per suport 
 Recolzament formigó 11 m 800 DAN BT en terra 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,12 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,47 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 
 Amarre a qualsevol suport 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,16 
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 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 
 Fusible entroncament BT 
 TOTAL PARTIDA..................................................  4,93 

 TEFG0001 u Armari distribució urbana 
 Armari de distribució urbana de polièster reforçat amb fibra de vidre, grau de protecció IP-43, 
 IK09, muntada superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  37,25100 
 Materials ................................................................  60,69950 

 Suma la partida .....................................................  97,95050 
 Costos indirectes .................................  4,00% 3,91802 
 Arrodoniment .........................................................  0,00148 

 TOTAL PARTIDA..................................................  101,87 

 TEFG1167 u Caixa General de Protecció 100A 
 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema 
 Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica, neutre 
 seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  37,25100 
 Materials ................................................................  101,63950 

 Suma la partida .....................................................  138,89050 
 Costos indirectes .................................  4,00% 5,55562 
 Arrodoniment .........................................................  0,00388 

 TOTAL PARTIDA..................................................  144,45 

 ENDESA20 u PAT del neutre en caixa 
 PAT del neutre en caixa 
 TOTAL PARTIDA..................................................  106,91 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 
 Connexió a cable amb terminal 
 TOTAL PARTIDA..................................................  45,38 

 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 
 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
 terres deixades a la vora 
 Ma d'obra ...............................................................  50,32800 

 Suma la partida .....................................................  50,32800 
 Costos indirectes .................................  4,00% 2,01312 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00112 

 TOTAL PARTIDA..................................................  52,34 

 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 
 Ma d'obra ...............................................................  2,21410 
 Maquinaria .............................................................  1,36037 

 Suma la partida .....................................................  3,57447 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,14298 
 Arrodoniment .........................................................  0,00255 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,72 
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 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  1,15860 
 Maquinaria .............................................................  3,29677 

 Suma la partida ......................................................  4,45537 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,17821 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00358 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,63 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,06378 
 Maquinaria .............................................................  0,10782 
 Materials .................................................................  0,27669 

 Suma la partida ......................................................  0,44829 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,01793 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00378 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,47 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,38430 
 Maquinaria .............................................................  0,65976 
 Materials .................................................................  1,48532 

 Suma la partida ......................................................  2,52938 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,10118 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00056 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,63 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,27054 
 Maquinaria .............................................................  0,09382 

 Suma la partida ......................................................  0,36436 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,01457 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00107 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
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 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,33986 
 Maquinaria .............................................................  2,04862 

 Suma la partida .....................................................  2,38848 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,48 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 Ma d'obra ...............................................................  0,29886 
 Maquinaria .............................................................  2,39352 

 Suma la partida .....................................................  2,69238 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,80 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  2,04850 
 Maquinaria .............................................................  14,49498 

 Suma la partida .....................................................  16,54348 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment .........................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA..................................................  17,21 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 Ma d'obra ...............................................................  6,66920 
 Maquinaria .............................................................  1,89420 
 Materials ................................................................  0,10050 

 Suma la partida .....................................................  8,66390 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA..................................................  9,01 
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 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  1,68784 
 Maquinaria .............................................................  2,28149 
 Materials .................................................................  28,07750 

 Suma la partida ......................................................  32,04683 
 Costos indirectes.................................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,33 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,50964 
 Maquinaria .............................................................  1,31064 
 Materials .................................................................  0,08150 

 Suma la partida ......................................................  1,90178 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 

 GG21RP1G m Tub rígid PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 
 Tub rígid de PVC,  de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
 resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,  de 2,2 mm de gruix, amb 
 unió encolada i com a canalització soterrada 
 Ma d'obra ...............................................................  2,24486 
 Materials .................................................................  5,84700 

 Suma la partida ......................................................  8,09186 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,32367 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00447 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,42 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·loca- 
 ció, vibrat i curat 
 Ma d'obra ...............................................................  11,28024 
 Materials .................................................................  67,50450 

 Suma la partida ......................................................  78,78474 
 Costos indirectes.................................  4,00% 3,15139 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00387 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,94 
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 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,19470 
 Materials ................................................................  0,11200 

 Suma la partida .....................................................  0,30670 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment .........................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA..................................................  0,32 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,19470 
 Materials ................................................................  0,16200 

 Suma la partida .....................................................  0,35670 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,01427 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00097 

 TOTAL PARTIDA..................................................  0,37 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 
 Conversió aeri subterrani BT 
 TOTAL PARTIDA..................................................  449,67 

 ENDESA32 u Informe inspecció en el subsol 
 Informe inspecció en el subsol 
 TOTAL PARTIDA..................................................  122,29 

 TEFG39E0 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x150 Al 
 Ma d'obra ...............................................................  4,75985 
 Materials ................................................................  2,33200 

 Suma la partida .....................................................  7,09185 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,28367 
 Arrodoniment .........................................................  0,00448 

 TOTAL PARTIDA..................................................  7,38 

 TEFG39E1 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x240 Al 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), 
 unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat superficialment 
 Ma d'obra ...............................................................  4,75985 
 Materials ................................................................  3,56200 

 Suma la partida .....................................................  8,32185 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,33287 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00472 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,65 
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 TEFG39D4 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ, 3x150/80mm2,col.aeri 
 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapo- 
 lar, de secció 3 x 150 / 80 mm2, col·locat aeri 
 Ma d'obra ...............................................................  6,20850 
 Materials .................................................................  7,72300 

 Suma la partida ......................................................  13,93150 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,55726 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00124 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,49 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 
 Armari distribució intemperie 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  457,38 

 ENDESA42 u Suport de formigó HV 630 DAN R 
 Suport de formigó HV 630 DAN R 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  357,00 

 APARTAT 01.05.03  TREBALLS COMPANYIA 
 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,44 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,47 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 
 Amarre a qualsevol suport 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,16 

 ENDESA09 u Desmuntatge trenat sobre suports 
 Desmuntatge trenat sobre suports 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,96 

 ENDESA10 u Desplaçament cable trenat BT 
 Desplaçament cable trenat BT 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,22 

 ENDESA11 u Estesa trenat sobre suport 
 Estesa trenat sobre suport 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,87 

 ENDESA12 u Canvi trafo CTI 
 Canvi trafo CTI 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,79 

 ENDESA13 u Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 
 Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,61 

 ENDESA14 u Pont BT CT trafos fins 400kVA 
 Pont BT CT trafos fins 400kVA 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,31 

 ENDESA15 u Polim amarre <180 
 Polim amarre <180 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,76 

 ENDESA16 u Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 
 Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,91 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 
 Fusible entroncament BT 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,93 

 ENDESA18 u Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 
 Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,50 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 
 Connexió a cable amb terminal 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,38 

 ENDESA22 u Cata localització serveis 
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 Cata localització serveis 
 TOTAL PARTIDA..................................................  99,47 

 ENDESA25 m Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (prof.<1m) 
 Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (profunditat<1m) 
 TOTAL PARTIDA..................................................  28,46 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 
 Conversió aeri subterrani BT 
 TOTAL PARTIDA..................................................  449,67 

 ENDESA33 u Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 
 Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 
 TOTAL PARTIDA..................................................  36,83 

 ENDESA34 u Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 
 Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 
 TOTAL PARTIDA..................................................  45,66 

 ENDESA35 u Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 
 Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 
 TOTAL PARTIDA..................................................  63,13 

 ENDESA36 u Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 
 Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 
 TOTAL PARTIDA..................................................  56,89 

 ENDESA37 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1,63 

 ENDESA38 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 
 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,51 

 ENDESA39 m Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 
 Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 
 TOTAL PARTIDA..................................................  5,66 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 
 Armari distribució intemperie 
 TOTAL PARTIDA..................................................  457,38 

 ENDESA41 u Trafo 100 kVA/25 B2 
 Trafo 100 kVA/25 B2 
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.699,45 

 ENDESA43 u Candau 25x5 armari i instal. 
 Candau 25x5 armari i instal. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,43 

 ENDESA45 u Taxes/Imp. a organismes oficials 
 Taxes/Imp. a organismes oficials 
 TOTAL PARTIDA..................................................  329,44 

 ENDESA46 u Projecte, DO i seguretat 
 Projecte, DO i seguretat 
 TOTAL PARTIDA..................................................  447,87 

 ENDESA47 u Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 
 Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  322,95 

 ENDESA48 u Addicionals tala i poda 
 Addicionals tala i poda 
 TOTAL PARTIDA..................................................  435,02 
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 CAPITOL 02  XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
 SUBCAPITOL 02.01  TREBALLS PREVIS 
 G21R0002 u Tala d'arbre amb extracció de soca i arrels 
 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la 
 cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'aboca- 
 dor o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, se- 
 gons plec de condicions 
 Ma d'obra ...............................................................  25,53760 
 Maquinaria .............................................................  76,06400 
 Materials .................................................................  68,00175 

 Suma la partida ......................................................  169,60335 
 Costos indirectes.................................  4,00% 6,78413 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00252 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,39 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la 
 llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa ar- 
 rancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i man- 
 teniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,27054 
 Maquinaria .............................................................  0,09382 

 Suma la partida ......................................................  0,36436 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,01457 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00107 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 

 SUBCAPITOL 02.02  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
 cm 
 Ma d'obra ...............................................................  2,21410 
 Maquinaria .............................................................  1,36037 

 Suma la partida ......................................................  3,57447 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,14298 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00255 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  1,15860 
 Maquinaria .............................................................  3,29677 

 Suma la partida ......................................................  4,45537 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,17821 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00358 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,63 
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 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,33986 
 Maquinaria .............................................................  2,04862 

 Suma la partida .....................................................  2,38848 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,48 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 Ma d'obra ...............................................................  0,29886 
 Maquinaria .............................................................  2,39352 

 Suma la partida .....................................................  2,69238 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,80 

 G221U115 m3 Excavació  50%  amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, 
 amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca- 
 ment i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,22406 
 Maquinaria .............................................................  4,33576 

 Suma la partida .....................................................  4,55982 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,18239 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00221 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,74 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 
 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
 inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  2,04850 
 Maquinaria .............................................................  14,49498 

 Suma la partida .....................................................  16,54348 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,66174 
 Arrodoniment .........................................................  0,00478 

 TOTAL PARTIDA..................................................  17,21 
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 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  2,04850 
 Maquinaria .............................................................  19,40898 

 Suma la partida ......................................................  21,45748 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,85830 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00422 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,32 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 Ma d'obra ...............................................................  6,66920 
 Maquinaria .............................................................  1,89420 
 Materials .................................................................  0,10050 

 Suma la partida ......................................................  8,66390 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,01 

 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u  sòl pròpia obra 
 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, mat- 
 xuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
 Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  0,13902 
 Maquinaria .............................................................  1,11171 
 Materials .................................................................  0,08150 

 Suma la partida ......................................................  1,33223 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,05329 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00448 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,39 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  1,68784 
 Maquinaria .............................................................  2,28149 
 Materials .................................................................  28,07750 

 Suma la partida ......................................................  32,04683 
 Costos indirectes.................................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,33 
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 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,50964 
 Maquinaria .............................................................  1,31064 
 Materials ................................................................  0,08150 

 Suma la partida .....................................................  1,90178 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment .........................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,98 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 
 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·loca- 
 ció, vibrat i curat 
 Ma d'obra ...............................................................  11,28024 
 Materials ................................................................  67,50450 

 Suma la partida .....................................................  78,78474 
 Costos indirectes .................................  4,00% 3,15139 
 Arrodoniment .........................................................  0,00387 

 TOTAL PARTIDA..................................................  81,94 

 TEG4B0U0 m2 Malla el.b/corr. 15x15 D8 
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 
 15x15 D:8 - 8 B 500 T 6x2,2 UNE 36 062:1996 per a l'armadura de daus d'ancoratge 
 Ma d'obra ...............................................................  0,23017 
 Maquinaria .............................................................  0,04399 
 Materials ................................................................  3,41460 

 Suma la partida .....................................................  3,68876 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,14755 
 Arrodoniment .........................................................  0,00369 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,84 

 TEG22410 m2 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 
 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 
 Ma d'obra ...............................................................  0,41008 
 Maquinaria .............................................................  1,75516 
 Materials ................................................................  0,00600 

 Suma la partida .....................................................  2,17124 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,08685 
 Arrodoniment .........................................................  0,00191 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,26 
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 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 
 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre 
 nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 
 Ma d'obra ...............................................................  28,95000 
 Maquinaria .............................................................  498,88500 
 Materials .................................................................  0,43500 

 Suma la partida ......................................................  528,27000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 21,13080 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00080 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  549,40 

 SUBCAPITOL 02.03  PAVIMENTACIÓ 
 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 
 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  0,22798 
 Maquinaria .............................................................  1,00783 
 Materials .................................................................  18,11750 

 Suma la partida ......................................................  19,35331 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,77413 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00256 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,13 

 GD57U010 m Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 
 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
 mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex- 
 cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 Ma d'obra ...............................................................  3,64223 
 Maquinaria .............................................................  2,71111 
 Materials .................................................................  12,88515 

 Suma la partida ......................................................  19,23849 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,76954 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00197 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,01 

 TEGD57U5 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplada mín, revest. mín.15cm 
 Cuneta triangular d'1,00 m a 2,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó 
 de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classifi- 
 cat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
 Ma d'obra ...............................................................  3,31277 
 Maquinaria .............................................................  2,44152 
 Materials .................................................................  9,95177 

 Suma la partida ......................................................  15,70606 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,62824 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00430 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,33 

 TEGD5700 u Peça transició entre cuneta TTR-10 i obra drenatge transversal 
 Peça de transició entre cuneta transitable tipus TTR-10 i connexió a tub de drenatge transversal, 
 amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
 compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador 
 dels materials resultants 
 Ma d'obra ...............................................................  36,42230 
 Maquinaria .............................................................  2,31500 
 Materials .................................................................  22,33913 

 Suma la partida ......................................................  61,07643 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,44306 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00051 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,52 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 
 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monoca- 
 pa o bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la 
 neteja, l'estesa i compactació. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,06378 
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 Maquinaria .............................................................  0,10782 
 Materials ................................................................  0,27669 

 Suma la partida .....................................................  0,44829 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,01793 
 Arrodoniment .........................................................  0,00378 

 TOTAL PARTIDA..................................................  0,47 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 
 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 
 16/8 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions 
 exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,38430 
 Maquinaria .............................................................  0,65976 
 Materials ................................................................  1,48532 

 Suma la partida .....................................................  2,52938 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,10118 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00056 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,63 
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 SUBCAPITOL 02.04  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 
 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 Ma d'obra ...............................................................  5,73120 
 Maquinaria .............................................................  2,57352 
 Materials .................................................................  64,92192 

 Suma la partida ......................................................  73,22664 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,92907 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00429 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,16 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06737 
 Maquinaria .............................................................  0,70872 
 Materials .................................................................  0,98234 

 Suma la partida ......................................................  3,75843 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,15034 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00123 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,91 

 GFB1U511 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 6 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,94117 
 Maquinaria .............................................................  0,46719 
 Materials .................................................................  3,61263 

 Suma la partida ......................................................  5,02099 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,20084 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00183 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 

 GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per 
 a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06737 
 Maquinaria .............................................................  1,41744 
 Materials .................................................................  4,72533 

 Suma la partida ......................................................  8,21014 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,32841 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00145 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,54 

 GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per 
 a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 
 Ma d'obra ...............................................................  2,96715 
 Maquinaria .............................................................  2,03374 
 Materials .................................................................  6,86053 

 Suma la partida ......................................................  11,86142 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,47446 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00412 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,34 

 TEGFB102 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 20 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 20 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  3,55888 
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 Maquinaria .............................................................  2,63089 
 Materials ................................................................  7,10993 

 Suma la partida .....................................................  13,29970 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,53199 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00169 

 TOTAL PARTIDA..................................................  13,83 

 GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per 
 a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials 
 de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  3,20611 
 Maquinaria .............................................................  2,30717 
 Materials ................................................................  15,96594 

 Suma la partida .....................................................  21,47922 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,85917 
 Arrodoniment .........................................................  0,00161 

 TOTAL PARTIDA..................................................  22,34 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 
 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termo- 
 soldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de 
 la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  4,59625 
 Maquinaria .............................................................  3,10065 
 Materials ................................................................  12,24079 

 Suma la partida .....................................................  19,93769 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,79751 
 Arrodoniment .........................................................  0,00480 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,74 

 TEGF21D2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'' 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'', inclòs part proporcional d'accessoris i peces 
 especials, col·locat superficialment i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra 
 s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 Ma d'obra ...............................................................  48,79604 
 Materials ................................................................  59,53260 

 Suma la partida .....................................................  108,32864 
 Costos indirectes .................................  4,00% 4,33315 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00179 

 TOTAL PARTIDA..................................................  112,66 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canona- 
 da en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres 
 en aquest mur. 
 Ma d'obra ...............................................................  10,93485 
 Materials ................................................................  1,48160 

 Suma la partida .....................................................  12,41645 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,49666 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00311 

 TOTAL PARTIDA..................................................  12,91 

 GS5BR110 u Vàlvula comporta amb brides, DN 50, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials ................................................................  81,11000 
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 Suma la partida ......................................................  101,80500 
 Costos indirectes.................................  4,00% 4,07220 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00280 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,88 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  132,02000 

 Suma la partida ......................................................  173,41000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 6,93640 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00360 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,35 

 TEGS5BR1 u Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o 
 equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comforma- 
 des per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revesti- 
 da amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els 
 seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials .................................................................  112,66000 

 Suma la partida ......................................................  133,35500 
 Costos indirectes.................................  4,00% 5,33420 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00080 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,69 

 TEGS1V02 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  2.218,33100 

 Suma la partida ......................................................  2.259,72100 
 Costos indirectes.................................  4,00% 90,38884 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00016 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.350,11 

 TEGJMVR1 u Vàlvula volumètrica amb brides 2" 
 Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad srie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobri- 
 ment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmi- 
 sió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN50, amb vàlvula de 3 vies i 
 emisor de polsos, inclou juntes i cargolsè 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  394,29700 

 Suma la partida ......................................................  435,68700 
 Costos indirectes.................................  4,00% 17,42748 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00448 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,11 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 
 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR 
 de Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 
 Ma d'obra ...............................................................  61,83000 
 Maquinaria .............................................................  19,78000 
 Materials .................................................................  411,08000 

 Suma la partida ......................................................  492,69000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 19,70760 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00240 
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 TOTAL PARTIDA..................................................  512,40 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials ................................................................  765,34000 

 Suma la partida .....................................................  798,45200 
 Costos indirectes .................................  4,00% 31,93808 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA..................................................  830,39 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 
 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida 
 amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta 
 amb brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil 
 GGG 25, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques 
 extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 
 25 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticor- 
 rosiu i carret d'acer brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 
 150 micres amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament 
 instal·lat i provat. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials ................................................................  638,92000 

 Suma la partida .....................................................  672,03200 
 Costos indirectes .................................  4,00% 26,88128 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00328 

 TOTAL PARTIDA..................................................  698,91 

 TEGS1BR2 u Ventosa amb brides DN 25; PN 1,6 Mpa, munt.s./carret elev. 
 Ma d'obra ...............................................................  33,11200 
 Materials ................................................................  610,78000 

 Suma la partida .....................................................  643,89200 
 Costos indirectes .................................  4,00% 25,75568 
 Arrodoniment .........................................................  0,00232 

 TOTAL PARTIDA..................................................  669,65 
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 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 Ma d'obra ...............................................................  181,12284 
 Maquinaria .............................................................  30,18678 
 Materials .................................................................  487,80438 

 Suma la partida ......................................................  699,11400 
 Costos indirectes.................................  4,00% 27,96456 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00144 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  727,08 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 Ma d'obra ...............................................................  192,73287 
 Maquinaria .............................................................  81,59379 
 Materials .................................................................  362,80991 

 Suma la partida ......................................................  637,13657 
 Costos indirectes.................................  4,00% 25,48546 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00203 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  662,62 

 TEGDP003 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 Ma d'obra ...............................................................  327,41928 
 Maquinaria .............................................................  88,39161 
 Materials .................................................................  534,22990 

 Suma la partida ......................................................  950,04079 
 Costos indirectes.................................  4,00% 38,00163 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00242 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  988,04 
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 TEGDP004 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,50x1,50m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,50 m interiors i 1,50 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques, peces  auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, trans- 
 port de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 
 Ma d'obra ...............................................................  433,61171 
 Maquinaria .............................................................  93,28779 
 Materials ................................................................  689,66309 

 Suma la partida .....................................................  1.216,56259 
 Costos indirectes .................................  4,00% 48,66250 
 Arrodoniment .........................................................  0,00491 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1.265,23 

 TEGDP005 u Pericó prefabricat de formigó 3,00x1,50x1,00m tapa acabat gespa 
 Pericó prefabricat de formgió d'3,00 x 1,50 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, 
 tapes metàl·liques amb acabat tipus gespa, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i se- 
 gellats posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment 
 acabada segons plànols. En cas que quedi a la vista alguna paret, aquesta es revestirà amb pe- 
 dra d'Escornalbou per tal que s'integri en l'entorn. 
 Ma d'obra ...............................................................  314,40415 
 Maquinaria .............................................................  81,59379 
 Materials ................................................................  1.009,01664 

 Suma la partida .....................................................  1.405,01458 
 Costos indirectes .................................  4,00% 56,20058 
 Arrodoniment .........................................................  0,00484 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1.461,22 

 TEGDK2U0 u Pou 80x80cm, amb tapa perforada per drenatge transversal 
 Pou de 80x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de 
 formigó armat i tapa perforada, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
 manteniment de l'abocador, peces auxiliars, rebliments i segellats posteriors, treballs d'entrega als 
 diferents punts d'entrada i sortida de les aigües, totalment acabada segons plànols 
 Ma d'obra ...............................................................  222,30300 
 Maquinaria .............................................................  60,07600 
 Materials ................................................................  184,18900 

 Suma la partida .....................................................  466,56800 
 Costos indirectes .................................  4,00% 18,66272 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00072 

 TOTAL PARTIDA..................................................  485,23 
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 TEGDPAVV u Obra d'abocament fins a DN300mm 
 Obra d'abocament per a desgüassos simples tipus EMBHA30 de Tuberías y prefabricados Pa- 
 lau, o similar, per a canonades de fins DN300mm segons plànols, inclòs moviment de terres, 
 dau de formigó i rejuntat de la connexió, totalment acabada. 
 Ma d'obra ...............................................................  1,29822 
 Maquinaria .............................................................  11,60713 
 Materials .................................................................  216,06222 

 Suma la partida ......................................................  228,96757 
 Costos indirectes.................................  4,00% 9,15870 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00373 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,13 

 GS5TV100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revesti- 
 ment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al 
 seu muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials .................................................................  117,26000 

 Suma la partida ......................................................  137,95500 
 Costos indirectes.................................  4,00% 5,51820 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00320 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,47 

 GS5TV101 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 
 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal 
 de DN 65 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment 
 mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu 
 muntatge, completament instal·lada i provada. 
 Ma d'obra ...............................................................  20,69500 
 Materials .................................................................  111,51000 

 Suma la partida ......................................................  132,20500 
 Costos indirectes.................................  4,00% 5,28820 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00320 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,49 

 TEEJ63UC u Sistema de cloració 
 Subministrament i instal·lació de sistema de cloració amb medició per sonda amperomètrica pel 
 dipòsit. Format per: 
 - Bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic, 8 bar, 6 l/h.Format per: 
 * Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació proporcional en ppm, estadísti- 
 ques, password de protecció, control paro/marxa remot, control manual, entrada de senyals ana- 
 lògiques 0/4-20mA o inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de pulsos. 
 * Entrada de nivell (inclou sonda) 
 * Vàlvula de purga manual 
 * Connexions elèctriques protegides amb tapa 
 * Membrana PTFE, capçal estandard de PVDF 
 * Carcassa fabricada en PP reforçada en fibra de vidre, IP65 
 * Kit de instal·lació estandard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula d'injecció en PVDF, 
 tub d'aspiració PVC, tub d'impulsió PEAD 4 
 * Alimentació estandard 100-240Vac,50/60Hz 
 - Equip de mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per una lectura estable del clor 
 lliure i el control automàtic d ela bomba dosificadora mitjançant senyal 4-20 mA o frequència. In- 
 clou: 
 * Vàlvula d'ajust fi 
 * Detector de falta de fluxe en la presa de mostra 
 * Filtre de presa de mostra 80 micres 
 * Solucions de calibració 
 * Comunicacions MODBUS RTU 
 * Display 4 línies 20 caràcters 
 * Sortides 0/4...20mA de repetició de mesura 
 * Sortida de relé 250V 10A (alimentació directa a bomba dosificadora) 
 - Bomba de recirculació tipus HFm6B 2CV o similar 
 - Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic de 50L 
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 - Quadre elèctric amb protecció pels equips, la bomba i programador horari 
 - Circuit de recirculació, format per canonada PEAD PE-100 DN80; d'aspiració des de la zona 
 de sortida d'aigua del dipòsit i canonada de retorn amb dos derivacions per tal d'assegurar la cor- 
 recta cloració d'aquest. Amb vàlvula de tall en entrada i sortida. 
  
 Inclou instal·lació de tot el conjunt per al correcte funcionament, proves i posada en marxa. 
 Ma d'obra ...............................................................  401,48300 
 Materials ................................................................  2.867,47050 

 Suma la partida .....................................................  3.268,95350 
 Costos indirectes .................................  4,00% 130,75814 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00164 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3.399,71 

 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic 
 Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, 
 incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completa- 
 ment instal·lat i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  107,33800 
 Materials ................................................................  511,18000 

 Suma la partida .....................................................  618,51800 
 Costos indirectes .................................  4,00% 24,74072 
 Arrodoniment .........................................................  0,00128 

 TOTAL PARTIDA..................................................  643,26 

 TEABEUR0 u Abeurador de formigó amb arqueta previa d'omplerta amb v.boia 
 Subministrament i instal·lació d'abeurador de formigó prefabricat de dimensions 5.000 x 850 x 
 530 mm, amb arqueta previa d'omplerta amb vàlvula de boia per al control del nivell i tapa de for- 
 migó per evitar l'accés dels animals i que la puguin trencar. Aquest abeurador està format per dos 
 unitats empalmades de manera que s'arriba a una capacitat de volum d'uns 1.300 litres. Un cos- 
 tat quedarà a nivell del terra, i s'instal·larà una rampa antilliscant de manera que si algun animal 
 petit cau pugui pujar i sortir a nivell del terreny però que permeti el pas de l'aigua, i l'altre costat de 
 l'abeurador quedarà alt, per a que animals de majors dimensions puguin accedir-hi. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  680,94 

 SUBCAPITOL 02.05  IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT CASTELL 
 TEG71001 m Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 
 Col·locació de platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines 
 impermeabilitzants 
 Ma d'obra ...............................................................  1,65560 
 Materials ................................................................  0,44000 

 Suma la partida .....................................................  2,09560 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,08382 
 Arrodoniment .........................................................  0,00058 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,18 

 G763R015 m2 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions r 
 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'al- 
 ta qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica 
 i pasos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer gal- 
 vanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, 
 junts de segellat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equi- 
 valent i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot segons 
 la normativa vigent 
 Ma d'obra ...............................................................  2,11115 
 Materials ................................................................  7,77700 

 Suma la partida .....................................................  9,88815 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,39553 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00368 

 TOTAL PARTIDA..................................................  10,28 
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 CAPITOL 03  ELEMENTS CONTRA INCENDIS 
 SUBCAPITOL 03.01  PUNT D'AIGUA PER INCENDIS FORESTALS 
 TEG45001 u Construcció "in-situ" de dipòsit de formigó armat circular,200m3 
 Conjunt de treballs necessaris per a la construcció "in-situ" d'un dipòsit de formigó armat circular, 
 d'una capacitat de 200 m3, descobert, d'unes dimensions de 4,32 metres de radi interior i 3,40 
 metres de làmina d'aigua, segons plànols adjunts, i pressupost facilitat per Tehorsa, empresa re- 
 gistrada en el Ministerio de Sanidad y Consumo segons el Reial Decret 140/2003. 
 Compren: 
 - Solera de formigó de neteja HM-10, amb un espessor de 5 cm, abocat directament de camió. 
 - Solera de formigó armada amb acabat fratasat, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Junta Servi-strip en unió solera paret, i posterior segellat de la mateixa. 
 - Paret de formigó armada, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Encofrat fenòlic a dues cares, per deixar el formigó vist. 
 - Doble rampa d'obra per permetre la sortida d'animals, adossada al lateral del dipòsit amb dos 
 pendents convergents inferiors a 30º i una amplada superior a 40 cm, de la llosa a la coronació 
 del mur i amb superfície rugosa. 
 Tot complint amb les indicacions del Departament General del Medi Natural i Biodiversitat. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.179,00 

 SUBCAPITOL 03.02  HIDRANT DE BOMBERS 
 TEFM21U0 u Hidrant dues sortides 70 mm racord Barcelona 
 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb 
 taps antirrobatori i vàlvula de quadradet, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre 
 Ma d'obra ...............................................................  41,39000 
 Materials .................................................................  511,64100 

 Suma la partida ......................................................  553,03100 
 Costos indirectes.................................  4,00% 22,12124 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00224 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  575,15 

 TEGD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 
 Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 segons norma UNE 23.407 per a la instal·lació d'- 
 hidrant, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon 
 d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols. 
 Ma d'obra ...............................................................  43,91775 
 Maquinaria .............................................................  26,63403 
 Materials .................................................................  185,85385 

 Suma la partida ......................................................  256,40563 
 Costos indirectes.................................  4,00% 10,25623 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00186 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  266,66 
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 CAPITOL 04  ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL 
 SUBCAPITOL 04.01  DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni- 
 ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  0,33986 
 Maquinaria .............................................................  2,04862 

 Suma la partida .....................................................  2,38848 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,09554 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00402 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,48 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 
 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma- 
 nual dels talussos 
 Ma d'obra ...............................................................  0,29886 
 Maquinaria .............................................................  2,39352 

 Suma la partida .....................................................  2,69238 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,10770 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00008 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,80 

 TEE22252 m3 Exc.rasa en roca, miniexcavadora amb martell trencador 
 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador, amb càrrega i transport a l'aboca- 
 dor o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  13,68176 
 Maquinaria .............................................................  2,00200 
 Materials ................................................................  69,06032 

 Suma la partida .....................................................  84,74408 
 Costos indirectes .................................  4,00% 3,38976 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00384 

 TOTAL PARTIDA..................................................  88,13 

 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 
 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecà- 
 nics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 Ma d'obra ...............................................................  2,04850 
 Maquinaria .............................................................  19,40898 

 Suma la partida .....................................................  21,45748 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,85830 
 Arrodoniment .........................................................  0,00422 

 TOTAL PARTIDA..................................................  22,32 
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 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta- 
 ció del 95 % PM 
 Ma d'obra ...............................................................  6,66920 
 Maquinaria .............................................................  1,89420 
 Materials .................................................................  0,10050 

 Suma la partida ......................................................  8,66390 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,34656 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00046 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,01 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 Ma d'obra ...............................................................  1,68784 
 Maquinaria .............................................................  2,28149 
 Materials .................................................................  28,07750 

 Suma la partida ......................................................  32,04683 
 Costos indirectes.................................  4,00% 1,28187 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00130 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,33 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,50964 
 Maquinaria .............................................................  1,31064 
 Materials .................................................................  0,08150 

 Suma la partida ......................................................  1,90178 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
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 SUBCAPITOL 04.02  EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 TEGFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06737 
 Maquinaria .............................................................  0,70872 
 Materials ................................................................  1,53326 

 Suma la partida .....................................................  4,30935 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,17237 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00172 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,48 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 
 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, se- 
 gons norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, 
 col·locat al fons de la rasa i provat 
 Ma d'obra ...............................................................  2,06737 
 Maquinaria .............................................................  0,70872 
 Materials ................................................................  0,98234 

 Suma la partida .....................................................  3,75843 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,15034 
 Arrodoniment .........................................................  0,00123 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,91 

 GD7JJ186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
 HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i 
 col·locat al fons de la rasa 
 Ma d'obra ...............................................................  7,86410 
 Materials ................................................................  11,44050 

 Suma la partida .....................................................  19,30460 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,77218 
 Arrodoniment .........................................................  0,00322 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,08 

 TEGG22TD m Tub corb.corr.PE,doble capa,DN63mm,20J,450N 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 Ma d'obra ...............................................................  0,93740 
 Materials ................................................................  1,13550 

 Suma la partida .....................................................  2,07290 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,08292 
 Arrodoniment .........................................................  0,00418 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,16 

 TEGF2192 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2",roscat,dific.mitjà,col.aeri 
 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 
 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces es- 
 pecials, col·locat aeri i provat.  Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofitarà la 
 bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 
 Ma d'obra ...............................................................  26,90350 
 Materials ................................................................  26,66050 

 Suma la partida .....................................................  53,56400 
 Costos indirectes .................................  4,00% 2,14256 
 Arrodoniment .........................................................  0,00344 

 TOTAL PARTIDA..................................................  55,71 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 
 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'a- 
 cabat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canona- 
 da en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres 
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 en aquest mur. 
 Ma d'obra ...............................................................  10,93485 
 Materials .................................................................  1,48160 

 Suma la partida ......................................................  12,41645 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,49666 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00311 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 

 TEGF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm 
 Tub de fosa dúctil  de 250 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de 
 campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, inclòs part proporcional d'accessoris i 
 peces especials, col·locat aeri sobre suports i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur 
 de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 
 Ma d'obra ...............................................................  31,12528 
 Maquinaria .............................................................  34,59200 
 Materials .................................................................  40,33463 

 Suma la partida ......................................................  106,05191 
 Costos indirectes.................................  4,00% 4,24208 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00399 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,29 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 
 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca- 
 da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,19470 
 Materials .................................................................  0,11200 

 Suma la partida ......................................................  0,30670 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,01227 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00103 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 
 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de 
 la rasa per sobre del servei soterrat 
 Ma d'obra ...............................................................  0,19470 
 Materials .................................................................  0,16200 

 Suma la partida ......................................................  0,35670 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,01427 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00097 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,37 

 TEGN3183 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 
 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi- 
 nal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada 
 Ma d'obra ...............................................................  15,52125 
 Materials .................................................................  42,83000 

 Suma la partida ......................................................  58,35125 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,33405 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00470 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,69 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 Ma d'obra ...............................................................  181,12284 
 Maquinaria .............................................................  30,18678 
 Materials .................................................................  487,80438 

 Suma la partida ......................................................  699,11400 
 Costos indirectes.................................  4,00% 27,96456 
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 Arrodoniment .........................................................  0,00144 

 TOTAL PARTIDA..................................................  727,08 

 TEGDD101 u Pou registre Ø=100 cm i <3,5 m d'alçària, inclòs solera 
 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 3,5 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons nor- 
 ma ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada 
 amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entron- 
 cament, con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb 
 bastiment, tapa de fosa dúctil i graons 
 Ma d'obra ...............................................................  365,77800 
 Maquinaria .............................................................  51,82610 
 Materials ................................................................  718,99252 

 Suma la partida .....................................................  1.136,59662 
 Costos indirectes .................................  4,00% 45,46386 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00048 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1.182,06 
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 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 
 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, 
 geotèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, 
 graons d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats 
 posteriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acaba- 
 da segons plànols 
 Ma d'obra ...............................................................  192,73287 
 Maquinaria .............................................................  81,59379 
 Materials .................................................................  362,80991 

 Suma la partida ......................................................  637,13657 
 Costos indirectes.................................  4,00% 25,48546 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00203 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  662,62 

 SUBCAPITOL 04.03  REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU 
 TEH12132 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en terreny muntanyós, formada per bas- 
 timents de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava- 
 ment, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
 sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 
 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. 
 Ma d'obra ...............................................................  14,60640 
 Maquinaria .............................................................  1,29200 
 Materials .................................................................  0,35900 

 Suma la partida ......................................................  16,25740 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,65030 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00230 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,91 

 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla poli 
 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tu- 
 pida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntat- 
 ge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  4,05600 
 Materials .................................................................  0,92800 

 Suma la partida ......................................................  4,98400 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,19936 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00336 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,18 

 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in 
 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
 superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
 al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
 Ma d'obra ...............................................................  10,14000 
 Materials .................................................................  2,72200 

 Suma la partida ......................................................  12,86200 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,51448 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00352 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,38 

 TEK4GRS4 m2 Reparació de mur aprofitant la pedra d'Escornalbou existent 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 existent, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada així com de les pe- 
 ces a reaprofitar, rebliment amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 
 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condi- 
 cions de Plec de Prescripcions Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  81,12000 
 Materials .................................................................  22,79348 

 Suma la partida ......................................................  103,91348 
 Costos indirectes.................................  4,00% 4,15654 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,07 
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 TEK4GRS5 m2 Reconstrucció de mur amb pedra d'Escornalbou d'aportació 
 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 d'aportació, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada, rebliment amb 
 terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, 
 estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions 
 Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  81,12000 
 Materials ................................................................  74,05348 

 Suma la partida .....................................................  155,17348 
 Costos indirectes .................................  4,00% 6,20694 
 Arrodoniment .........................................................  -0,00042 

 TOTAL PARTIDA..................................................  161,38 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 
 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% 
 del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos 
 d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin 
 per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,50964 
 Maquinaria .............................................................  1,31064 
 Materials ................................................................  0,08150 

 Suma la partida .....................................................  1,90178 
 Costos indirectes .................................  4,00% 0,07607 
 Arrodoniment .........................................................  0,00215 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,98 



QUADRE DE PREUS 2 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 

 

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 

 

 Pàgina 43 
 

 CAPITOL 05  INSTAL·LACIÓ TELECONTROL 
 TEGP0001 u PC amb panel view i SAI 
 Equip informàtic de control format per PC amb panel view i SAI. Inclou treballs de parametritza- 
 ció i configuració del Software 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.550,00 

 TEGP0002 u Programa gestió 
 Suministre, instalació i configuració Software Agronic Net II. Paquet de software format per tres 
 programes: Comunicacions, Control i Gestió. S'instalarà en l'equip informàtic descrit anterior- 
 ment. S'inclou Agrónic Net II Guardián pel control del software i alimentació del sistema, així 
 com la gestió d'enviament i recepció de missatges SMS d'alarmes i ordres configurades.Permet 
 l'exportació i enmagatzematge de dades a altres programes (Excel, Word, etc.) per la gestió del 
 sistema. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.135,00 

 TEGP0003 u Frontal de comunicacions 
 Subministrament e instal·lació de radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i program- 
 dors Agronic BIT i caixa enllaç RS-485/USB per connexió per cable. Inclou alimentació amb ali- 
 mentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.323,00 

 TEGP0004 u Programador local dipòsit regulació 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en sala de bombes amb capcitat pel control de 8 
 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos 
 i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). In- 
 clou caixa enllaç R-485 per comunicació amb PC i relé latch amb circuit per habilitar sortida digi- 
 tal latch a contacte contínuo, per l'activació del variador de freqüència de les bombes. Inclou pla- 
 ca mòdem GPRS per a enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Di- 
 putació de Tarragona. Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.550,00 

 TEGP0005 u Programador local dipòsit bombers 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dpòsit bombers amb capcitat pel control de 8 
 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos 
 i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). In- 
 clou placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a 
 enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Ali- 
 mentació a 12V amb placa solar 10W i bateria 7A/h i regulador 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.895,00 

 TEGP0006 u Programador local dipòsit castell 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Progra- 
 mador autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroilu- 
 minació led automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit del castell amb capcitat pel control de 
 8 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per pol- 
 sos i alarmes d'intrusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pres- 
 sió). Inclou placa radiomòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS 
 per a enviar senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. 
 Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.587,00 

 TEGP0007 u Equip repetidor 
 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT CON NET 3-31, o similar. Progra- 
 mador autònom ubicat en torre comunicacions existent en el turó del castell dpòsit amb capcitat 
 pel control de 3 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals (ex. comptadors 
 de reg per polsos i alarmes d'intrusió) i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transduc- 
 tor de pressió). Inclou palca radiomòdem 433MHz configurat con a mòdul REPETIDOR de se- 
 nyal. Alimentació mitjançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.034,00 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 
 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
 Ma d'obra ...............................................................  32,97600 
 Materials .................................................................  126,00000 
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 Suma la partida .....................................................  158,97600 
 Costos indirectes .................................  4,00% 6,35904 
 Arrodoniment .........................................................  0,00496 

 TOTAL PARTIDA..................................................  165,34 

 TEGP0009 u Boies de nivell màx/mín 
 Subministrament i instal·lació de boies de nivell màx/mín, inclou suport de tub d'acer inoxidable, 
 manipulació per figura adequada, fixacions mecàniques 
 TOTAL PARTIDA..................................................  142,00 

 TEGP0010 u Estudi de cobertures de la instal·lació 
 Estudi de cobertures de la instal·lació per la distribució dels diferents punts de control i de les con- 
 centradores de programació i control. Així com dels repetidors necessaris i equipament suple- 
 mentari. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  390,00 

 TEGP0011 u Posada a punt de la instal·lació 
 Posta en marxa del sistema, comprovació de tots els elements i dels seu correcte funcionament. 
 Aplicació del protocol de posta en marxa per una correcta implementació del sistema. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  740,00 

 TEGP0012 u Formació del personal d'explotació 
 Formació que es donarà al personal assignat per portar la supervisió i gestió del telecontrol, per a 
 un complert coneixement i aprofitament del sistema. Inclou manuals d'ús i manteniment pel cor- 
 recte funcionament del sistema. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  640,00 

 TEGPA001 u Antena omnidireccional colineal, pal acer galv. h=3m,2mm gruix 
 Subministrament i instal·lació d'antena omnidireccional colineal en pal d'acer galvanitzat de 3 m 
 d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de 
 fixació i 10 m de cable coaxial RG-213 per a connexió al programador ubicat en arqueta hidràuli- 
 ca. Tot completament connectat, provat i en perfectes condicions de funcionament. 
 Ma d'obra ...............................................................  124,17000 
 Materials ................................................................  722,49300 

 Suma la partida .....................................................  846,66300 
 Costos indirectes .................................  4,00% 33,86652 
 Arrodoniment .........................................................  0,00048 

 TOTAL PARTIDA..................................................  880,53 
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 CAPITOL 06  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 TEGBA1V2 m Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes, microes 
 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre formigó, amb pintura acrílica en solu- 
 ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el 
 premarcatge. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,59668 
 Maquinaria .............................................................  0,21780 
 Materials .................................................................  1,71760 

 Suma la partida ......................................................  2,53208 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,10128 
 Arrodoniment ..........................................................  -0,00336 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,63 

 GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres 
 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit 
 en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 Ma d'obra ...............................................................  13,72626 
 Maquinaria .............................................................  6,46852 
 Materials .................................................................  37,66080 

 Suma la partida ......................................................  57,85558 
 Costos indirectes.................................  4,00% 2,31422 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00020 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,17 

 TEGBB1U0 u Placa acer.galv.40x60 cm, senyalització hidrant 
 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyalització d'hidrant, amb revestiment reflectant 
 EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·lo- 
 cada 
 Ma d'obra ...............................................................  10,34750 
 Maquinaria .............................................................  2,49228 
 Materials .................................................................  33,85000 

 Suma la partida ......................................................  46,68978 
 Costos indirectes.................................  4,00% 1,86759 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00263 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,56 

 TEGBB5U5 u Placa d'alumini per a cartell informatiu d'un punt d'aigua incen 
 Placa d'alumini per a cartell informatiu i d'avís a la població sobre un punt d'aigua per incendis, 
 d'almenys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos 
 elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. S'indicarà que és un 
 punt d'aigua per incendis i que resta prohibit banyar-s'hi, així com, en la part inferior, s'indicarà 
 l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de perill de lliscament i de prohibit banyar-s'hi. 
 Ma d'obra ...............................................................  15,93515 
 Maquinaria .............................................................  3,79776 
 Materials .................................................................  142,23380 

 Suma la partida ......................................................  161,96671 
 Costos indirectes.................................  4,00% 6,47867 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00462 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,45 

 TEF6A136 m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 
 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastifi- 
 cat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de dià- 
 metre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts 
 singulars 
 Ma d'obra ...............................................................  6,86594 
 Maquinaria .............................................................  0,01599 
 Materials .................................................................  9,94226 

 Suma la partida ......................................................  16,82418 
 Costos indirectes.................................  4,00% 0,67297 
 Arrodoniment ..........................................................  0,00285 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,50 

 F6A1CLA1 u Porta 2full.3x2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D2,7mm,pa 
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 Porta de dues fulles de 3x2 m,  d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de 
 torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passa- 
 dor, pany i pom 
 Ma d'obra ...............................................................  64,81048 
 Maquinaria .............................................................  0,14623 
 Materials ................................................................  455,75481 

 Suma la partida .....................................................  520,71152 
 Costos indirectes .................................  4,00% 20,82846 
 Arrodoniment .........................................................  0,00002 

 TOTAL PARTIDA..................................................  541,54 
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 CAPITOL 07  SEGURETAT I SALUT 
 HSS00001 u Estudi de seguretat i salut 
 Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat de l'obra, equip 
 de prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octu- 
 bre "Estudi de Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions" 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.314,16 
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 CAPITOL 08  GESTIÓ DE RESIDUS 
 IGR00001 u Gestió de residus 
 Partida unitaria d'abonament integre per a la gestió de residus generats a l'obra segons pressu- 
 post de l'Annex núm.13 del projecte. 
 TOTAL PARTIDA..................................................  187,38 
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 CAPITOL 09  VARIS 
 XIMP0001 pa P.A. a justificar per imprevistos 
 Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, se- 
 gons les disposicions de la Direccció de les Obres 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.600,00 

 XLEG0001 pa P.A. Legalitzacions instal·lacions 
 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos 
 projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant 
 indústria i totes les gestions necessàries 
 Materials .................................................................  1.000,00000 

 Suma la partida ......................................................  1.000,00000 
 Costos indirectes.................................  4,00% 40,00000 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.040,00 

 XVEG0001 pa P.A. Informe tècnic forestal i seguiment ambiental 
 Partida alçada d'abonament íntegre de l'informe tècnic de caràcter forestal sobre les mesures ne- 
 cessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny i definint els tractaments i 
 aclarides a efectuar, segons Decret 123/2005 i els requeriments ambientals del Pla Especial se- 
 gons Annex 18. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 

 XAP00001 u P.A. Verificació / desinfecció 
 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa 
 en baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així 
 com totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Ge- 
 neralitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa 
 d'aigua potable. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 

 XARQ0001 pa P.A. a justificar per a seguiment arqueològic 
 Partida alçada a justificar en control arqueològic. Intervencions arqueològiques realitzades sota la 
 direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni 
 Cultural, segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 
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 CAPITOL 01 ESTACIÓ IMPULSIÓ 
 SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS 
 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 

 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les ter- 
 res deixades a la vora 

  8,000 52,34 418,72 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS ..............................  418,72 
 SUBCAPITOL 01.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  3,420 2,48 8,48 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 

  2,820 2,80 7,90 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  16,544 17,21 284,72 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 

  18,800 9,01 169,39 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

  9,400 33,33 313,30 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

  5,640 1,98 11,17 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 

 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nomi- 
 nal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 

  6,000 549,40 3.296,40 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES  4.091,36 
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 SUBCAPITOL 01.03 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 K21FU140 m Arrancada per substitució de tub, de 110mm de diàmetre 

 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, 
 com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrre- 
 ga manual de runa sobre camió o contenidor 

  8,000 8,56 68,48 

 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 

 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 

  3,220 32,01 103,07 

 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 

 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

  1,220 76,16 92,92 

 TEGN0001 u Dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes 

 Subministrament i instal·lació de dipòsit vertical tancat per exterior de 5.000 litres, amb potes de su- 
 port per a instal·lar sobre base plana de formigó, tipus D de la casa Aiqsa, o similar, cilíndric de dià- 
 metre 1.700 mm i alçada 2.471 mm, amb el fons superior i inferior torosfèrics disposant per al seu su- 
 port de peus que l'eleven 400 mm. Fabricat amb estratificats de poliéster reforçat amb fibra de vidre 
 pel procediment mixte de "hand lay up". Estarà provist d'una barrera interior de resines isoflàtiques 
 sanitaries, ideals per contenir aigua potable, complint amb la "Normativa Bàsica per instal·lacions in- 
 teriors de subministrament d'aigua" dictada pel Ministeri d'Indústria. El dipòsit disposarà, com a mí- 
 nim, de boca d'home de 500 mm de diàmetre, 2 tubuladures bridades (DIN 16.966) d'entrada i sorti- 
 da, respirador superior RT-1, tubuladura de sobreeixidor DN50, pigmentació exterior en color beige, 
 orelles d'elevació en buit, peus de suport, placa de característiques i identificació. 

  1,000 4.876,83 4.876,83 

 TEGS6A01 u Bomba horitzontal Multitec A32/11B-2.1 de KSB o similar 

 Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal multietapa Multitec A32/11B-2.1 de KSB o simi- 
 lar, amb acoplament o variant monobloc, punt de treball; alçada manomètrica 247,41 mca; cabal 
 15,26 m3/h, velocitat nominal 2962 rpm; eficiència del 60,6%, potència absorbida de bomba 17,52 
 kW, potència del motor 22,00 kW; muntada sobre placa base d'acer tipus GP4, amb les especifica- 
 cions complementàries establertes, la relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades 
 per la Direcció Facultativa; inclou quadre amb arrancador estàtic i p.p. de cablejat de connexió, inclo- 
 sos tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació amb suports i fixació a la 
 bancada; completament instal·lada 

  1,000 8.378,38 8.378,38 

 GFB1R605 m Tub PEAD, PE-100, DN 50 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

  4,000 2,87 11,48 

 GFB1R609 m Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

  17,000 6,18 105,06 

 GFB1R610 m Tub PEAD PE-100, DN 90mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 25 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

  2,000 10,93 21,86 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 

  10,000 20,74 207,40 

 TEEFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada,sup. 

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nomi- 
 nal, amb unions termosoldades, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i 
 peces especials de polietilè, col·locat superficialment i provat 

  5,000 57,85 289,25 

 TEGJMB01 u Cabalímetre electromagnètic DN50 PN25 ENDRESS+HAUSER o similar 

 Subministrament i col·locació de mesurador de cabal electromagnetic ENDRESS+HAUSER o simi- 
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 lar, 1 canal per a canonades entre DN50 PN25 recobriment interior poliuretà, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA per connexió embridat a canonada i 10 m de cable IP67, inclosos p.p. de mate- 
 rials auxiliars, completament instal·lat i provat. 

  1,000 4.029,11 4.029,11 

 TEGN1B26 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,16bar,fosa 

 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM 
 i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorre- 
 ductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 

  1,000 2.528,77 2.528,77 

 TEGN1B27 u Vàlvula comporta motoritzada, brides,80mm diàm.,25bar,fosa 

 Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 bar 
 de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM 
 i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorre- 
 ductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment 

  1,000 3.153,29 3.153,29 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

  2,000 180,35 360,70 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 

  1,000 830,39 830,39 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 25, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 

  1,000 698,91 698,91 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 

 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR de 
 Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 

  1,000 512,40 512,40 

 TEGS1V01 u Vàlvula hidràulica DN80 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula hidràulica de boia tipus Hydro-Savy K3-20-10 DN80 XG 
 PN16 de Buldager o similar, tipus tot-res que tanca a un nivell alt i obre de nou completament a un 
 nivell més baix ajustable, permetent la renovació d'aigua al dipòsit. Cos i tapa de fosa dúctil 
 GS450-10, seient de bronze, conjunt mòbil de fosa dúctil, inox i goma, amb membrana d'elastòmer 
 reforçat, disc de tancament d'EPDM. 

  1,000 2.444,07 2.444,07 
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 TEGJMVR0 u Vàlvula volumètrica amb brides 3" 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equiva- 
 lent, de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador wolt- 
 man eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN80, 
 amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols 

  1,000 548,90 548,90 

 GS5TV110 u Carret desmuntatge DN 80, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, 
 completament instal·lada i provada. 

  1,000 102,09 102,09 

 TEGS5TV1 U Carret desmuntatge DN 80, PN 25 

 Subministrament i instal·lació carret telescòpic de desmuntatge DN80, PN 25, marca BELGICAST o 
 equivalent, fabricat amb virolles d'acer inox i brides s/din 2503 d'acer al carboni. inclosos espàrregs 
 d'acer inox a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge, completament instal.lat i provat. 

  2,000 548,71 1.097,42 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 

 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 

  3,000 165,34 496,02 

 TEGS1PR0 u Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 

 Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable de 2'' PN 25 embridada cos de bronze, 
 inclou vàlvula d'aillament d'esfera metàl·lica de 2'' i accessoris i complements de muntatge, muntada 
 i provada. 

  1,000 549,86 549,86 

 TEFJS101 u Boca de reg cos fosa, DN65, ràcord Barcelona de 70 mm, pericó 

 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 
 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pin- 
 tura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 

  1,000 287,03 287,03 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.03 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 31.793,69 
 SUBCAPITOL 01.04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 APARTAT 01.05.01 ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR 
 TEGG1PT1 u Bancada i envolvent CPM TMF1 

 Formació de bancada i envolvent per a CPM TMF1 en límit de parcel·la, complint amb les indica- 
 cions del Vademècum d'Endesa. Format per blocs de formigó, revestits amb morter i pintats, segons 
 indicacions de la Direcció Facultativa. 

  1,000 207,07 207,07 

 GG1PT1A5 u CPM TMF1, 45 A (31,17 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 45A,s/ID,col.supe 

 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per 
 a mesura directa, potència màxima de 31,17 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 45 A, format per 
 conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 
 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, 
 amb ICP-M tetrapolar (4P) de 45 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense inter- 
 ruptor diferencial, col·locat superficialment 

  1,000 354,74 354,74 

 GG51TE01 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,80A=<In<=125A,+trafo 

 Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució 
 de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, 
 RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en 
 CPM 

  1,000 842,98 842,98 

 GDK2UR20 u Pericó p/canalització serveis 60x60x80 cm HM20 reciclat 

 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
 gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, 
 transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  2,000 212,88 425,76 
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 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400 

 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 

  2,000 303,50 607,00 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

  20,000 0,32 6,40 

 TEGG22TF m Tub corb.corr.PE doble capa,DN75mm,20J,450N 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

  20,000 2,68 53,60 

 GG21T91J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress. 

 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla- 
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die- 
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  20,000 7,83 156,60 

 GG21T71J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 

 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla- 
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die- 
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  15,000 4,81 72,15 

 GG150005 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloen 

 Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus 
 CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge 

  3,000 11,93 35,79 

 GG312654 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 

  6,000 6,16 36,96 

 GG312664 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo- 
 cat en tub 

  12,000 8,21 98,52 

 GG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta- 
 polar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo- 
 cat en tub 

  30,000 11,93 357,90 

 GG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo- 
 lar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 
 en tub 

  66,000 2,03 133,98 

 GG312174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de 
 secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

  18,000 4,50 81,00 

 GGB1U831 u Bateria condensadors 400V 50Hz,12,5kVAr,3etap.2,5+2x5,munt.super 

 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 12,5 kVAr de potència reacti- 
 va, de 3 etapes 2,5+2x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb 
 pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autopro- 
 tegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, 
 muntada superficialment 

  1,000 717,38 717,38 
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 TEGG1A02 u Quadre protecció, maniobra i control Bomba 800x600x300mm 

 Quadre protecció, maniobra i control Bomba format per armari metàl·lic de 800x600x300mm, inter- 
 ruptor magnetotèrmic de 40A trifàsic, relé diferencial i arrancador electrònic V50045B de Power elec- 
 tronics, o similar. Inclou accessoris necessaris i p.p. petit material. 

  1,000 1.857,45 1.857,45 

 TEGG1001 pa Partida alçada a justificar d'adequació instal.elèctrica existen 

 Partida alçada a justificar del conjunt de treballs a realitzar per a la connexió i adequació de la ins- 
 tal·lació elèctrica existent amb la nova per complir amb les normatives de seguretat vigents, així com 
 la comprovació de la xarxa de terres i l'adequació d'aquesta, en cas que sigui necessari. Inclou el 
 subministrament i instal·lació de nous elements de protecció; nova caixa per a ICP de 45A, IGA en 
 entrada de quadre de 50 A amb protecció contra sobretensions transitòries i permanents, proteccions 
 per a les noves línies i la de la bateria de condensadors, segons esquema. Inclou retirada d'elements 
 antics i tots els treballs auxiliars per a que la instal·lació compleixi amb els requeriments normatius 
 vigents. 

  1,000 2.000,00 2.000,00 

 TOTAL APARTAT 01.05.01 ADEQUACIÓ INSTAL.INTERIOR ..........  8.045,28 
 APARTAT 01.05.02 NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL 
 ENDESA01 u Caixa seccionament 400A 

 Caixa seccionament 400A 

  1,000 111,28 111,28 

 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

  1,000 122,44 122,44 

 ENDESA03 u Ganxo ancoratge vida 16x280 

 Ganxo ancoratge vida 16x280 

  4,000 10,58 42,32 

 ENDESA04 u Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 

 Protecció armari distribució urbana contra cops vehicles 

  1,000 142,15 142,15 

 ENDESA05 u Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 

 Muntatge suport formigó BT fins 800 DAN inclòs 

  1,000 874,12 874,12 

 ENDESA06 u Ganxo línia de vida per suport 

 Recolzament formigó 11 m 800 DAN BT en terra 

  2,000 48,12 96,24 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

  2,000 44,47 88,94 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 

 Amarre a qualsevol suport 

  1,000 44,16 44,16 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 

 Fusible entroncament BT 

  3,000 4,93 14,79 

 TEFG0001 u Armari distribució urbana 

 Armari de distribució urbana de polièster reforçat amb fibra de vidre, grau de protecció IP-43, IK09, 
 muntada superficialment 

  1,000 101,87 101,87 

 TEFG1167 u Caixa General de Protecció 100A 

 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema 
 Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica, neutre seccio- 
 nable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 

  1,000 144,45 144,45 

 ENDESA20 u PAT del neutre en caixa 

 PAT del neutre en caixa 
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  2,000 106,91 213,82 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 

 Connexió a cable amb terminal 

  5,000 45,38 226,90 

 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny 

 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les ter- 
 res deixades a la vora 

  18,000 52,34 942,12 

 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 

 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 

  1.480,000 3,72 5.505,60 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador 

  296,000 4,63 1.370,48 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 

 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monocapa o 
 bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la neteja, 
 l'estesa i compactació. 

  296,000 0,47 139,12 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 

 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 16/8 
 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions exigides 
 al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 

  296,000 2,63 778,48 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 

 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle- 
 nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arranca- 
 da o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment 
 de l'abocador 

  55,000 0,38 20,90 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  6,400 2,48 15,87 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 

  6,400 2,80 17,92 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  270,880 17,21 4.661,84 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 

  302,400 9,01 2.724,62 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

  60,160 33,33 2.005,13 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
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 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

  210,080 1,98 415,96 

 GG21RP1G m Tub rígid PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm 

 Tub rígid de PVC,  de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una re- 
 sistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,  de 2,2 mm de gruix, amb unió en- 
 colada i com a canalització soterrada 

  80,000 8,42 673,60 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 

 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, vi- 
 brat i curat 

  1,440 81,94 117,99 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

  756,000 0,32 241,92 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 

 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la 
 rasa per sobre del servei soterrat 

  1.512,000 0,37 559,44 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 

 Conversió aeri subterrani BT 

  1,000 449,67 449,67 

 ENDESA32 u Informe inspecció en el subsol 

 Informe inspecció en el subsol 

  1,000 122,29 122,29 

 TEFG39E0 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x150 Al 

  791,000 7,38 5.837,58 

 TEFG39E1 m Cable 0,6/1 kV, RZ1 1x240 Al 

 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), uni- 
 polar, de secció 1x 240 mm2, col·locat superficialment 

  2.373,000 8,65 20.526,45 

 TEFG39D4 m Cable 0,6/1 kV, AL RZ, 3x150/80mm2,col.aeri 

 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, 
 de secció 3 x 150 / 80 mm2, col·locat aeri 

  10,000 14,49 144,90 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 

 Armari distribució intemperie 

  1,000 457,38 457,38 

 ENDESA42 u Suport de formigó HV 630 DAN R 

 Suport de formigó HV 630 DAN R 

  1,000 357,00 357,00 

 TOTAL APARTAT 01.05.02 NOU SUBMINISTRAMENT-OBRA CIVIL  50.309,74 
 APARTAT 01.05.03 TREBALLS COMPANYIA 
 ENDESA02 u Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

 Sòcol prefabricat formigó armari distribució intemperie 

  1,000 122,44 122,44 

 ENDESA07 u Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

 Amarre a qualsevol tipus palometa i/o poste 

  6,000 44,47 266,82 

 ENDESA08 u Amarre a qualsevol suport 

 Amarre a qualsevol suport 

  1,000 44,16 44,16 

 ENDESA09 u Desmuntatge trenat sobre suports 
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 Desmuntatge trenat sobre suports 

  50,000 3,96 198,00 

 ENDESA10 u Desplaçament cable trenat BT 

 Desplaçament cable trenat BT 

  40,000 8,22 328,80 

 ENDESA11 u Estesa trenat sobre suport 

 Estesa trenat sobre suport 

  60,000 4,87 292,20 

 ENDESA12 u Canvi trafo CTI 

 Canvi trafo CTI 

  1,000 264,79 264,79 

 ENDESA13 u Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 

 Desmuntatge cable MT/BT qualsevol secció 

  36,000 0,61 21,96 

 ENDESA14 u Pont BT CT trafos fins 400kVA 

 Pont BT CT trafos fins 400kVA 

  1,000 274,31 274,31 

 ENDESA15 u Polim amarre <180 

 Polim amarre <180 

  1,000 53,76 53,76 

 ENDESA16 u Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 

 Connector entroncament aeri derivació BT (1 Fase) 

  4,000 3,91 15,64 

 ENDESA17 u Fusible entroncament BT 

 Fusible entroncament BT 

  9,000 4,93 44,37 

 ENDESA18 u Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 

 Instal·lació armari distribució urbana o urbanitzacions 

  1,000 60,50 60,50 

 ENDESA21 u Connexió a cable amb terminal 

 Connexió a cable amb terminal 

  4,000 45,38 181,52 

 ENDESA22 u Cata localització serveis 

 Cata localització serveis 

  1,000 99,47 99,47 

 ENDESA25 m Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (prof.<1m) 

 Rasa per cable direct soterrat en grava o terrizo (profunditat<1m) 

  4,000 28,46 113,84 

 ENDESA28 u Conversió aeri subterrani BT 

 Conversió aeri subterrani BT 

  4,000 449,67 1.798,68 

 ENDESA33 u Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 

 Entroncament/ma obra-connexió a xarxa trenada 

  1,000 36,83 36,83 

 ENDESA34 u Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 

 Entroncament/ma obra-Implementació 5RO amb utilització tablet 

  1,000 45,66 45,66 

 ENDESA35 u Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 

 Entroncament/ma obra-Maniobra i creació Z.P. MT, 1 parella 

  1,000 63,13 63,13 

 ENDESA36 u Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 

 Entroncament/ma obra-Col·locació de rètols (avisos) en treball 

  1,000 56,89 56,89 
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 ENDESA37 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 

 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 

  40,000 1,63 65,20 

 ENDESA38 m Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 

 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 

  120,000 2,51 301,20 

 ENDESA39 m Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 

 Cable RZ 3x150Al-80 Alm 0,6-1 

  50,000 5,66 283,00 

 ENDESA40 u Armari distribució intemperie 

 Armari distribució intemperie 

  1,000 457,38 457,38 

 ENDESA41 u Trafo 100 kVA/25 B2 

 Trafo 100 kVA/25 B2 

  1,000 2.699,45 2.699,45 

 ENDESA43 u Candau 25x5 armari i instal. 

 Candau 25x5 armari i instal. 

  3,000 18,43 55,29 

 ENDESA45 u Taxes/Imp. a organismes oficials 

 Taxes/Imp. a organismes oficials 

  1,000 329,44 329,44 

 ENDESA46 u Projecte, DO i seguretat 

 Projecte, DO i seguretat 

  1,000 447,87 447,87 

 ENDESA47 u Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 

 Tràmits a org. ofic./Visats/Legal. 

  1,000 322,95 322,95 

 ENDESA48 u Addicionals tala i poda 

 Addicionals tala i poda 

  1,000 435,02 435,02 

 TOTAL APARTAT 01.05.03 TREBALLS COMPANYIA ......................  9.780,57 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ................  68.135,59 

 TOTAL CAPITOL 01 ESTACIÓ IMPULSIÓ ...............................................................  104.439,36 
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 CAPITOL 02 XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
 SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PREVIS 
 G21R0002 u Tala d'arbre amb extracció de soca i arrels 

 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat 
 ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc 
 d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de 
 condicions 

  110,000 176,39 19.402,90 

 G22DU120 m2 Esbrossada de terreny, p.p.zona boscosa, 20% bosc 

 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la lle- 
 nya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arranca- 
 da o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment 
 de l'abocador 

  5.500,000 0,38 2.090,00 

 TOTAL SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PREVIS ..............................  21.492,90 
 SUBCAPITOL 02.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G219U105 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 

 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 

  139,200 3,72 517,82 

 G219U040 m2 Demolició paviment mescla bituminosa 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador 

  30,140 4,63 139,55 

 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  285,687 2,48 708,50 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 

  28,296 2,80 79,23 

 G221U115 m3 Excavació  50%  amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb 
 mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante- 
 niment de l'abocador 

  296,525 4,74 1.405,53 

 G222U105 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
 part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in- 
 clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  1.203,958 17,21 20.720,12 

 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 

 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
 incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
 d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  115,000 22,32 2.566,80 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 

  1.288,330 9,01 11.607,85 

 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u  sòl pròpia obra 

 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxu- 
 queix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec 
 de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

  54,844 1,39 76,23 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 
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 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

  629,537 33,33 20.982,47 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

  157,506 1,98 311,86 

 TEG9GA01 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions 

 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-25/P/20/I, incloent col·locació, vi- 
 brat i curat 

  28,172 81,94 2.308,41 

 TEG4B0U0 m2 Malla el.b/corr. 15x15 D8 

 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 
 D:8 - 8 B 500 T 6x2,2 UNE 36 062:1996 per a l'armadura de daus d'ancoratge 

  36,240 3,84 139,16 

 TEG22410 m2 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 

 Acabat i allisada de talussos, mitj.mecànics 

  60,000 2,26 135,60 

 G21YB220 u Formació de passamurs fins 200 mm de diàmetre nominal 

 Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nomi- 
 nal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable 

  5,000 549,40 2.747,00 

 TOTAL SUBCAPITOL 02.02 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES  64.446,13 
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 SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTACIÓ 
 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 

 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 

  478,686 20,13 9.635,95 

 GD57U010 m Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 

 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim 
 de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de 
 terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

  2.730,000 20,01 54.627,30 

 TEGD57U5 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplada mín, revest. mín.15cm 

 Cuneta triangular d'1,00 m a 2,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 
 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refi- 
 nat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 

  67,500 16,33 1.102,28 

 TEGD5700 u Peça transició entre cuneta TTR-10 i obra drenatge transversal 

 Peça de transició entre cuneta transitable tipus TTR-10 i connexió a tub de drenatge transversal, amb 
 un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, 
 inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials re- 
 sultants 

  4,000 63,52 254,08 

 G9K10000 m2 Estesa prèvia de graveta amb àrid 20/12 en regs monocapa o bicap 

 Estesa prèvia de graveta damb àrid de granulometria tipus A 20/12 o AE 20/12 en regs monocapa o 
 bicapa, d'acord amb les condicions exigides al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa la neteja, 
 l'estesa i compactació. 

  224,930 0,47 105,72 

 G9K10212 m2 Tract. Super. Reg bicapa àrids 16/8 i 6/4 i emulsió C69BP3 TRG 

 Tractament superficial per mitjà de regs amb graveta, bicapa amb àrids de granulometria tipus A 16/8 
 i A 6/4 o AE 16/8 i AE 6/4 i emulsió bituminosa C69BP3 TRG, d'acord amb les condicions exigides 
 al Plec de prescripcions Tècniques, inclosa l'estesa, compactació, neteja i escombrat. 

  224,930 2,63 591,57 

 TOTAL SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTACIÓ ....................................  66.316,90 
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 SUBCAPITOL 02.04 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 

 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

  2,160 76,16 164,51 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 

  7,000 3,91 27,37 

 GFB1U511 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 6 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 

  30,000 5,22 156,60 

 GFB1R611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm per a 
 PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

  325,000 8,54 2.775,50 

 GFB1R711 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova 

  1.163,400 12,34 14.356,36 

 TEGFB102 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 20 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 20 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 

  420,000 13,83 5.808,60 

 GFB1R716 m Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a 
 PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de 
 polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat 

  66,600 22,34 1.487,84 

 TEGFB104 m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 25 bar, unió termosoldada 

 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 25 bar, amb unions termosol- 
 dades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa 
 i provat 

  1.180,000 20,74 24.473,20 

 TEGF21D2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'' 

 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de DN 4'', inclòs part proporcional d'accessoris i peces espe- 
 cials, col·locat superficialment i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofita- 
 rà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 

  33,200 112,66 3.740,31 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 

 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'aca- 
 bat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada en el 
 mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 

  33,200 12,91 428,61 

 GS5BR110 u Vàlvula comporta amb brides, DN 50, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 



PRESSUPOST 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 15 
 

  3,000 105,88 317,64 

 GS5BR140 u Vàlvula comporta amb brides, DN 80, PN 16-25 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb 
 pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació 
 en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, torni- 
 lleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i comple- 
 ments per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

  1,000 180,35 180,35 

 TEGS5BR1 u Vàlvula comporta amb brides, DN 100, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equiva- 
 lent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per lami- 
 nació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, 
 tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i com- 
 plements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada. 

  1,000 138,69 138,69 

 TEGS1V02 u Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

 Vàlvula hidràulica DN65 tipus Hydro-savy de Belgicast o similar 

  2,000 2.350,11 4.700,22 

 TEGJMVR1 u Vàlvula volumètrica amb brides 2" 

 Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad srie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment 
 mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió mag- 
 nètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma,  de DN50, amb vàlvula de 3 vies i emisor de 
 polsos, inclou juntes i cargolsè 

  1,000 453,11 453,11 

 TEGS5NR0 u Vàlvula retenció, disc concèntric, DN 80 mm i PN10-25, tipus B 

 Vàlvula de retenció de disc concèntric, de DN 80 mm i PN 10-25 atm, tipus BV-05-39 CLASAR de 
 Belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada 

  1,000 512,40 512,40 

 GS1BR110 u Ventosa amb brides DN 50; PN 1,6 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 

  4,000 830,39 3.321,56 

 TEGS1BR1 u Ventosa amb brides DN 25; PN 2,5 Mpa, munt.s/carret elev. 

 Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides DN 25 mm; PN 2,5 Mpa   tipus Ari 
 Shelef o equivalent, muntada sobre carret elevador composat per ventosa trifuncional amb brida amb 
 cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb bri- 
 des i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent amb  volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 25, re- 
 vestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i con- 
 formades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 25 totalment re- 
 vestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret d'acer 
 brida-brida  de longitud variable amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots 
 els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat. 

  5,000 698,91 3.494,55 

 TEGS1BR2 u Ventosa amb brides DN 25; PN 1,6 Mpa, munt.s./carret elev. 

  4,000 669,65 2.678,60 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
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 tapa de fosa dúctil i graons 

  3,000 727,08 2.181,24 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 

  10,000 662,62 6.626,20 

 TEGDP003 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 

  1,000 988,04 988,04 

 TEGDP004 u Pericó prefabricat de formigó 1,50x1,50x1,50m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,50 x 1,50 m interiors i 1,50 m d'alçada, incloent excavacions, fabri- 
 cació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, tapes 
 metàl·liques, peces  auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, transport de res- 
 tes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plànols 

  2,000 1.265,23 2.530,46 

 TEGDP005 u Pericó prefabricat de formigó 3,00x1,50x1,00m tapa acabat gespa 

 Pericó prefabricat de formgió d'3,00 x 1,50 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, fabri- 
 cació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons d'accés, tapes 
 metàl·liques amb acabat tipus gespa, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats pos- 
 teriors, transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada se- 
 gons plànols. En cas que quedi a la vista alguna paret, aquesta es revestirà amb pedra d'Escornal- 
 bou per tal que s'integri en l'entorn. 

  1,000 1.461,22 1.461,22 

 TEGDK2U0 u Pou 80x80cm, amb tapa perforada per drenatge transversal 

 Pou de 80x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de for- 
 migó armat i tapa perforada, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteni- 
 ment de l'abocador, peces auxiliars, rebliments i segellats posteriors, treballs d'entrega als diferents 
 punts d'entrada i sortida de les aigües, totalment acabada segons plànols 

  2,000 485,23 970,46 

 TEGDPAVV u Obra d'abocament fins a DN300mm 

 Obra d'abocament per a desgüassos simples tipus EMBHA30 de Tuberías y prefabricados Palau, o 
 similar, per a canonades de fins DN300mm segons plànols, inclòs moviment de terres, dau de formi- 
 gó i rejuntat de la connexió, totalment acabada. 

  2,000 238,13 476,26 

 GS5TV100 u Carret desmuntatge DN 100, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mí- 
 nim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntat- 
 ge, completament instal·lada i provada. 

  5,000 143,47 717,35 

 GS5TV101 u Carret desmuntatge DN 65, PN 16 

 Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de 
 DN 65 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim 
 amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, 
 completament instal·lada i provada. 

  2,000 137,49 274,98 

 TEEJ63UC u Sistema de cloració 

 Subministrament i instal·lació de sistema de cloració amb medició per sonda amperomètrica pel dipò- 
 sit. Format per: 
 - Bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic, 8 bar, 6 l/h.Format per: 
 * Control digital de la bomba, funció temporitzada, dosificació proporcional en ppm, estadístiques, 
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 password de protecció, control paro/marxa remot, control manual, entrada de senyals analògiques 
 0/4-20mA o inverses i entrada digital amb multiplicador i divisor de pulsos. 
 * Entrada de nivell (inclou sonda) 
 * Vàlvula de purga manual 
 * Connexions elèctriques protegides amb tapa 
 * Membrana PTFE, capçal estandard de PVDF 
 * Carcassa fabricada en PP reforçada en fibra de vidre, IP65 
 * Kit de instal·lació estandard amb vàlvula de peu en PVDF, vàlvula d'injecció en PVDF, tub 
 d'aspiració PVC, tub d'impulsió PEAD 4 
 * Alimentació estandard 100-240Vac,50/60Hz 
 - Equip de mesura, panelat amb tots els accessoris de muntatge per una lectura estable del clor lliure 
 i el control automàtic d ela bomba dosificadora mitjançant senyal 4-20 mA o frequència. Inclou: 
 * Vàlvula d'ajust fi 
 * Detector de falta de fluxe en la presa de mostra 
 * Filtre de presa de mostra 80 micres 
 * Solucions de calibració 
 * Comunicacions MODBUS RTU 
 * Display 4 línies 20 caràcters 
 * Sortides 0/4...20mA de repetició de mesura 
 * Sortida de relé 250V 10A (alimentació directa a bomba dosificadora) 
 - Bomba de recirculació tipus HFm6B 2CV o similar 
 - Canya d'aspiració amb sonda de nivell i dipòsit d'hipoclorit sòdic de 50L 
 - Quadre elèctric amb protecció pels equips, la bomba i programador horari 
 - Circuit de recirculació, format per canonada PEAD PE-100 DN80; d'aspiració des de la zona de 
 sortida d'aigua del dipòsit i canonada de retorn amb dos derivacions per tal d'assegurar la correcta 
 cloració d'aquest. Amb vàlvula de tall en entrada i sortida. 
  
 Inclou instal·lació de tot el conjunt per al correcte funcionament, proves i posada en marxa. 

  1,000 3.399,71 3.399,71 

 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic 

 Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal 
 analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, in- 
 cloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars, completament 
 instal·lat i provat 

  1,000 643,26 643,26 

 TEABEUR0 u Abeurador de formigó amb arqueta previa d'omplerta amb v.boia 

 Subministrament i instal·lació d'abeurador de formigó prefabricat de dimensions 5.000 x 850 x 530 
 mm, amb arqueta previa d'omplerta amb vàlvula de boia per al control del nivell i tapa de formigó per 
 evitar l'accés dels animals i que la puguin trencar. Aquest abeurador està format per dos unitats em- 
 palmades de manera que s'arriba a una capacitat de volum d'uns 1.300 litres. Un costat quedarà a 
 nivell del terra, i s'instal·larà una rampa antilliscant de manera que si algun animal petit cau pugui pu- 
 jar i sortir a nivell del terreny però que permeti el pas de l'aigua, i l'altre costat de l'abeurador quedarà 
 alt, per a que animals de majors dimensions puguin accedir-hi. 

  1,000 680,94 680,94 

 TOTAL SUBCAPITOL 02.04 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 90.166,14 
 SUBCAPITOL 02.05 IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT CASTELL 
 TEG71001 m Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fix 

 Col·locació de platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines im- 
 permeabilitzants 

  245,000 2,18 534,10 

 G763R015 m2 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions r 

 Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'alta 
 qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica i pa- 
 sos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, 
 inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de sege- 
 llat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els ma- 
 terials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent 

  215,520 10,28 2.215,55 

 TOTAL SUBCAPITOL 02.05 IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT 2.749,65 
 CASTELL ...............................................................................................  
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 TOTAL CAPITOL 02 XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE ............................  245.171,72 
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 CAPITOL 03 ELEMENTS CONTRA INCENDIS 
 SUBCAPITOL 03.01 PUNT D'AIGUA PER INCENDIS FORESTALS 
 TEG45001 u Construcció "in-situ" de dipòsit de formigó armat circular,200m3 

 Conjunt de treballs necessaris per a la construcció "in-situ" d'un dipòsit de formigó armat circular, d'u- 
 na capacitat de 200 m3, descobert, d'unes dimensions de 4,32 metres de radi interior i 3,40 metres 
 de làmina d'aigua, segons plànols adjunts, i pressupost facilitat per Tehorsa, empresa registrada en el 
 Ministerio de Sanidad y Consumo segons el Reial Decret 140/2003. 
 Compren: 
 - Solera de formigó de neteja HM-10, amb un espessor de 5 cm, abocat directament de camió. 
 - Solera de formigó armada amb acabat fratasat, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Junta Servi-strip en unió solera paret, i posterior segellat de la mateixa. 
 - Paret de formigó armada, amb ferro B-500-S i formigó HA-25/IIa. 
 - Encofrat fenòlic a dues cares, per deixar el formigó vist. 
 - Doble rampa d'obra per permetre la sortida d'animals, adossada al lateral del dipòsit amb dos pen- 
 dents convergents inferiors a 30º i una amplada superior a 40 cm, de la llosa a la coronació del mur i 
 amb superfície rugosa. 
 Tot complint amb les indicacions del Departament General del Medi Natural i Biodiversitat. 

  1,000 21.179,00 21.179,00 

 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 PUNT D'AIGUA PER INCENDIS 21.179,00 
 FORESTALS ..........................................................................................  
 SUBCAPITOL 03.02 HIDRANT DE BOMBERS 
 TEFM21U0 u Hidrant dues sortides 70 mm racord Barcelona 

 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps 
 antirrobatori i vàlvula de quadradet, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre 

  1,000 575,15 575,15 

 TEGD0001 u Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 

 Arqueta de fosa per hidrant, tipus GGG-40-50 segons norma UNE 23.407 per a la instal·lació d'hi- 
 drant, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon d'abo- 
 cament i manteniment de l'abocador, segons plànols. 

  1,000 266,66 266,66 

 TOTAL SUBCAPITOL 03.02 HIDRANT DE BOMBERS ......................  841,81 

 TOTAL CAPITOL 03 ELEMENTS CONTRA INCENDIS ...........................................  22.020,81 



PRESSUPOST 

Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 

 

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT 
 

 Pàgina 20 
 

 CAPITOL 04 ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL 
 SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 

 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
 fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  17,600 2,48 43,65 

 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra 

 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
 pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
 dels talussos 

  17,600 2,80 49,28 

 TEE22252 m3 Exc.rasa en roca, miniexcavadora amb martell trencador 

 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador, amb càrrega i transport a l'abocador o 
 lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  22,536 88,13 1.986,10 

 TEG222U1 m3 Exc. rases, pous  50% amb martell en terreny muntanyós 

 Excavació de terreny muntanyós d'alta dificultat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
 incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
 d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

  112,838 22,32 2.518,54 

 G2242111 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
 del 95 % PM 

  60,000 9,01 540,60 

 G228U200 m3 Rebliment sorra 0-3 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c 

 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

  39,360 33,33 1.311,87 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

  67,377 1,98 133,41 

 TOTAL SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES  6.583,45 
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 SUBCAPITOL 04.02 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 
 TEGFB1R0 m Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 

  70,000 4,48 313,60 

 TEGFB263 m Tub PE 80,DN=32mm,,sèrieSDR 9,soldat,col.fons rasa 

 Tub de polietilè de designació PE 80  de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 9, segons 
 norma UNE-EN 1555-2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat 
 al fons de la rasa i provat 

  100,000 3,91 391,00 

 GD7JJ186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U, 

 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
 HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo- 
 cat al fons de la rasa 

  100,000 20,08 2.008,00 

 TEGG22TD m Tub corb.corr.PE,doble capa,DN63mm,20J,450N 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

  100,000 2,16 216,00 

 TEGF2192 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2",roscat,dific.mitjà,col.aeri 

 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 
 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, 
 col·locat aeri i provat.  Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la 
 plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 

  50,000 55,71 2.785,50 

 TEE89FPB m Pintat tub A.G.,esm.sintètic,capa impr.fosfatant i dos d'acabat 

 Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'aca- 
 bat fins a 4" de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la D.F.  Per al pintat de la canonada en el 
 mur de pedra s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest 
 mur. 

  50,000 12,91 645,50 

 TEGF32N7 m Tub fosa dúctil,DN=250mm 

 Tub de fosa dúctil  de 250 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de cam- 
 pana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, inclòs part proporcional d'accessoris i peces 
 especials, col·locat aeri sobre suports i provat. Per al muntatge de la canonada en el mur de pedra 
 s'aprofitarà la bastida i la plataforma que s'utilitzi en la reposició de pedres en aquest mur. 

  25,000 110,29 2.757,25 

 FDGZU010 m Banda continua senyalització 

 Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada 
 al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat 

  50,000 0,32 16,00 

 TEFDGZU0 m Placa de protecció de PE 

 Placa de polietilè de color, per a protecció de serveis, de 30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la 
 rasa per sobre del servei soterrat 

  25,000 0,37 9,25 

 TEGN3183 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10 

 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 
 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada 

  4,000 60,69 242,76 

 TEGDD1R0 u Pou registre Ø=100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
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 tapa de fosa dúctil i graons 

  1,000 727,08 727,08 

 TEGDD101 u Pou registre Ø=100 cm i <3,5 m d'alçària, inclòs solera 

 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 3,5 m d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma 
 ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb 
 malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament, 
 con de reducció de 100 cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols, amb bastiment, 
 tapa de fosa dúctil i graons 

  8,000 1.182,06 9.456,48 

 TEGDP002 u Pericó prefabricat de formigó 1,00x1,00m amb tapa metàl. 

 Pericó prefabricat de formgió d'1,00 x 1,00 m interiors i 1,00 m d'alçada, incloent excavacions, geo- 
 tèxtil, graves, fabricació, transport i col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat, graons 
 d'accés, tapes metàl·liques, peces auxiliars i elements de tanca, rebliments i segellats posteriors, 
 transport de restes a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment acabada segons plà- 
 nols 

  4,000 662,62 2.650,48 

 TOTAL SUBCAPITOL 04.02 EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA 22.218,90 
 SUBCAPITOL 04.03 REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU 
 TEH12132 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform 

 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en terreny muntanyós, formada per basti- 
 ments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, pla- 
 taformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i 
 xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faça- 
 na, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport. 

  300,000 16,91 5.073,00 

 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla poli 

 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
 tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

  300,000 5,18 1.554,00 

 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in 

 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser su- 
 perior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al ter- 
 reny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

  20,000 13,38 267,60 

 TEK4GRS4 m2 Reparació de mur aprofitant la pedra d'Escornalbou existent 

 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou 
 existent, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada així com de les peces a 
 reaprofitar, rebliment amb terres adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, inclo- 
 ent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec 
 de Prescripcions Tènciques, mesurat sobre perfil teòric. 

  29,250 108,07 3.161,05 

 TEK4GRS5 m2 Reconstrucció de mur amb pedra d'Escornalbou d'aportació 

 Reparació amb reposició de peces del mur existent, a base de pedra vermellosa d'Escornalbou d'a- 
 portació, col·locats amb morter de calç 1:4. Inclou neteja de la zona afectada, rebliment amb terres 
 adequades procedents de l'obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, hu- 
 mectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, 
 mesurat sobre perfil teòric. 

  15,750 161,38 2.541,74 

 G22LR200 m3 Rebliment rases, 95% PM, terres adequades classif. obra<20cm 

 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb terres adequades procedents de l'obra, de 
 grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del 
 PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'an- 
 cortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal 
 d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. 

  81,460 1,98 161,29 

 TOTAL SUBCAPITOL 04.03 REPOSICIÓ PEDRA D'ESCORNALBOU  12.758,68 

 TOTAL CAPITOL 04 ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL ......................................  41.561,03 
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 CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ TELECONTROL 
 TEGP0001 u PC amb panel view i SAI 

 Equip informàtic de control format per PC amb panel view i SAI. Inclou treballs de parametrització i 
 configuració del Software 

  1,000 3.550,00 3.550,00 

 TEGP0002 u Programa gestió 

 Suministre, instalació i configuració Software Agronic Net II. Paquet de software format per tres pro- 
 grames: Comunicacions, Control i Gestió. S'instalarà en l'equip informàtic descrit anteriorment. S'in- 
 clou Agrónic Net II Guardián pel control del software i alimentació del sistema, així com la gestió 
 d'enviament i recepció de missatges SMS d'alarmes i ordres configurades.Permet l'exportació i en- 
 magatzematge de dades a altres programes (Excel, Word, etc.) per la gestió del sistema. 

  1,000 4.135,00 4.135,00 

 TEGP0003 u Frontal de comunicacions 

 Subministrament e instal·lació de radiomódem 433 MHz per comunicació entre PC i programdors 
 Agronic BIT i caixa enllaç RS-485/USB per connexió per cable. Inclou alimentació amb alimentador 
 AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

  1,000 1.323,00 1.323,00 

 TEGP0004 u Programador local dipòsit regulació 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en sala de bombes amb capcitat pel control de 8 sortides digitals 
 (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'intrusió) 
 i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou caixa enllaç R-485 
 per comunicació amb PC i relé latch amb circuit per habilitar sortida digital latch a contacte contínuo, 
 per l'activació del variador de freqüència de les bombes. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar 
 senyals de control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació mit- 
 jançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

  1,000 1.550,00 1.550,00 

 TEGP0005 u Programador local dipòsit bombers 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dpòsit bombers amb capcitat pel control de 8 sortides digitals 
 (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'intrusió) 
 i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou placa radiomòdem 
 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar senyals de control al 
 Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació a 12V amb placa solar 
 10W i bateria 7A/h i regulador 

  1,000 1.895,00 1.895,00 

 TEGP0006 u Programador local dipòsit castell 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT DIN NET 8-63, o similar. Programador 
 autònom amb gestió local mitjançant pantalla LCD gràfica de 128x64 píxels, amb retroiluminació led 
 automàtica i teclat de 8 tecles, ubicat en dipòsit del castell amb capcitat pel control de 8 sortides digi- 
 tals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 6 entrades digitals (ex. comptadors de reg per polsos i alarmes d'in- 
 trusió) i 3 entrades analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). Inclou placa radio- 
 mòdem 433MHz per comunicació amb PC. Inclou placa mòdem GPRS per a enviar senyals de 
 control al Scada de control d'edificis propis de la Diputació de Tarragona. Alimentació mitjançant ali- 
 mentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

  1,000 1.587,00 1.587,00 

 TEGP0007 u Equip repetidor 

 Suminitre i instalació de PROGRAMADOR AGRÓNIC BIT CON NET 3-31, o similar. Programa- 
 dor autònom ubicat en torre comunicacions existent en el turó del castell dpòsit amb capcitat pel con- 
 trol de 3 sortides digitals (solenoides latch 2 ó 3 fils), 3 entrades digitals (ex. comptadors de reg per 
 polsos i alarmes d'intrusió) i 1 entrada analògiques de lectura 4-20 mA (Ex. transductor de pressió). 
 Inclou palca radiomòdem 433MHz configurat con a mòdul REPETIDOR de senyal. Alimentació mit- 
 jançant alimentador AC/DC 100-240 Vac/12Vdc 2A. 

  1,000 1.034,00 1.034,00 

 TEGP0008 u Transductors de pressió 

 Subministrament i instal·lació de transductors de pressió 4-20 mA 16-25 Bar Tipus Siemens amb 
 pantalla de lectura digital, o similar 
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  3,000 165,34 496,02 

 TEGP0009 u Boies de nivell màx/mín 

 Subministrament i instal·lació de boies de nivell màx/mín, inclou suport de tub d'acer inoxidable, ma- 
 nipulació per figura adequada, fixacions mecàniques 

  3,000 142,00 426,00 

 TEGP0010 u Estudi de cobertures de la instal·lació 

 Estudi de cobertures de la instal·lació per la distribució dels diferents punts de control i de les concen- 
 tradores de programació i control. Així com dels repetidors necessaris i equipament suplementari. 

  1,000 390,00 390,00 

 TEGP0011 u Posada a punt de la instal·lació 

 Posta en marxa del sistema, comprovació de tots els elements i dels seu correcte funcionament. 
 Aplicació del protocol de posta en marxa per una correcta implementació del sistema. 

  1,000 740,00 740,00 

 TEGP0012 u Formació del personal d'explotació 

 Formació que es donarà al personal assignat per portar la supervisió i gestió del telecontrol, per a un 
 complert coneixement i aprofitament del sistema. Inclou manuals d'ús i manteniment pel correcte fun- 
 cionament del sistema. 

  1,000 640,00 640,00 

 TEGPA001 u Antena omnidireccional colineal, pal acer galv. h=3m,2mm gruix 

 Subministrament i instal·lació d'antena omnidireccional colineal en pal d'acer galvanitzat de 3 m d'al- 
 çària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació 
 i 10 m de cable coaxial RG-213 per a connexió al programador ubicat en arqueta hidràulica. Tot com- 
 pletament connectat, provat i en perfectes condicions de funcionament. 

  3,000 880,53 2.641,59 

 TOTAL CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ TELECONTROL ............................................  20.407,61 
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 CAPITOL 06 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 TEGBA1V2 m Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes, microes 

 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre formigó, amb pintura acrílica en solució 
 aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcat- 
 ge. 

  60,000 2,63 157,80 

 GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres 

 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en 
 carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 

  2,000 60,17 120,34 

 TEGBB1U0 u Placa acer.galv.40x60 cm, senyalització hidrant 

 Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyalització d'hidrant, amb revestiment reflectant EG 
 classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 

  1,000 48,56 48,56 

 TEGBB5U5 u Placa d'alumini per a cartell informatiu d'un punt d'aigua incen 

 Placa d'alumini per a cartell informatiu i d'avís a la població sobre un punt d'aigua per incendis, d'al- 
 menys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements 
 de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. S'indicarà que és un punt d'aigua 
 per incendis i que resta prohibit banyar-s'hi, així com, en la part inferior, s'indicarà l'entitat responsa- 
 ble del punt d'aigua i els senyals de perill de lliscament i de prohibit banyar-s'hi. 

  2,000 168,45 336,90 

 TEF6A136 m Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 

 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, 
 de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 
 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars 

  50,000 17,50 875,00 

 F6A1CLA1 u Porta 2full.3x2m,acer galv.,bastid.80x50mm+malla 50/16 D2,7mm,pa 

 Porta de dues fulles de 3x2 m,  d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de tor- 
 sió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, 
 pany i pom 

  1,000 541,54 541,54 

 TOTAL CAPITOL 06 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ ...........................................  2.080,14 
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 CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT 
 HSS00001 u Estudi de seguretat i salut 

 Partida unitaria d'abonament integre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat de l'obra, equip de 
 prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del R.D. 1621/1997 de 24 d'octubre 
 "Estudi de Seguretat i Salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions" 

  1,000 3.314,16 3.314,16 

 TOTAL CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT ............................................................  3.314,16 
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 CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS 
 IGR00001 u Gestió de residus 

 Partida unitaria d'abonament integre per a la gestió de residus generats a l'obra segons pressupost de 
 l'Annex núm.13 del projecte. 

  1,000 187,38 187,38 

 TOTAL CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................  187,38 
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 CAPITOL 09 VARIS 
 XIMP0001 pa P.A. a justificar per imprevistos 

 Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, segons 
 les disposicions de la Direccció de les Obres 

  1,000 3.600,00 3.600,00 

 XLEG0001 pa P.A. Legalitzacions instal·lacions 

 Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos pro- 
 jectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria 
 i totes les gestions necessàries 

  2,000 1.040,00 2.080,00 

 XVEG0001 pa P.A. Informe tècnic forestal i seguiment ambiental 

 Partida alçada d'abonament íntegre de l'informe tècnic de caràcter forestal sobre les mesures neces- 
 sàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny i definint els tractaments i aclari- 
 des a efectuar, segons Decret 123/2005 i els requeriments ambientals del Pla Especial segons An- 
 nex 18. 

  1,000 2.500,00 2.500,00 

 XAP00001 u P.A. Verificació / desinfecció 

 Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en 
 baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així com 
 totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
 Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa d'aigua potable. 

  1,000 1.500,00 1.500,00 

 XARQ0001 pa P.A. a justificar per a seguiment arqueològic 

 Partida alçada a justificar en control arqueològic. Intervencions arqueològiques realitzades sota la di- 
 recció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
 segons marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del 
 Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

  1,000 2.500,00 2.500,00 

 TOTAL CAPITOL 09 VARIS .......................................................................................  12.180,00 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................  451.362,21 
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 Modificat núm.1 Abastament d'aigua potable Castell d'Escornalbou 

  

 CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 

 

 Pàgina1 

 

 01 ESTACIÓ IMPULSIÓ ............................................................................................................................................................  104.439,36 
 02 XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE ...........................................................................................................................  245.171,72 
 03 ELEMENTS CONTRA INCENDIS ........................................................................................................................................  22.020,81 
 04 ALIMENTACIÓ SERVEIS CASTELL ....................................................................................................................................  41.561,03 
 05 INSTAL·LACIÓ TELECONTROL ..........................................................................................................................................  20.407,61 
 06 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ .........................................................................................................................................  2.080,14 
 07 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................................................................  3.314,16 
 08 GESTIÓ DE RESIDUS ..........................................................................................................................................................  187,38 
 09 VARIS ....................................................................................................................................................................................  12.180,00 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 451.362,21 

 13,00 % Despeses Generals ........................  58.677,09 
 6,00 % Benefici industrial ............................  27.081,73 

 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 85.758,82 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 537.121,03 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  112.795,42 112.795,42 

 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 649.916,45 

 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETZE  EUROS amb QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

 Tarragona, Maig de 2017. 

 L'enginyer de Camins, Canals i Ports 
 Redactor 

 Alejandro Lerma Gómez 

  


	PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 ABASTAMENT D'AIGUA AL CASTELL-MONESTIR D'ESCORNALBOU
	Índex General del Projecte
	Doc.1 Memòria i annexos
	Index
	Memòria
	Annexos
	Annex 1.Justificació Preus
	Annex 2.Informes Preceptius
	1.Informe DTS_projecte abastament
	2.Informe DTS_PEU
	3.Informe ICGC
	4.Informe DC_projecte abastament
	5.Informe DC_PEU
	6.Informe ACA
	7.Informe DGPEIS
	8.Escrit Aj.Argentera

	Annex 3.Estudi Seguretat i Salut
	Memòria
	Plànols
	Plec de Condicions
	Pressupost

	Annex 4.Cartografia i Topografia
	Annex 5.Prospecció del Dipòsit 
	Annex 6.Traçat
	Annex 7.Moviment de Terres
	Annex 8.Ferms i Paviments
	Annex 9.Càlculs Estructurals
	Annex 10.Càlculs Hidràulics
	Annex 11.Instal.Elèctrica
	Annex 12.Instal.Telecontrol
	Annex 13.Pla d'Obra
	Annex 14.Gestió de Residus
	Annex 15.Compliment Criteris Sanitaris Qualitat Aigua
	Annex 16.Control Qualitat
	Annex 17.Afectacions i Serveis Afectats
	Annex 18.Avaluació Ambiental 
	Annex 19.Protocol Manteniment
	Annex 20.Pressupost Coneixement Administració
	Annex 21.Reportatge Fotogràfic


	Doc.2 Plànols
	Index
	01
	02
	03
	04.1
	04.2
	04.3
	04.4
	04.5
	04.6
	04.7
	05.1
	05.2
	05.3
	05.4
	05.5
	05.6
	05.7
	06
	07.1
	07.2
	07.3
	07.4
	07.5
	07.6
	08.1
	08.2
	08.3
	08.4
	09.1
	09.2
	09.3
	09.4
	09.5
	10.1
	10.2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	12
	13
	14

	Doc.3 Plec Prescripcions Tècniques
	Index
	PPT Generals
	PPT Particulars

	Doc.4 Pressupost
	Index
	Amidaments
	Preus Simples
	Quadre Preus I
	Quadre Preus II
	Pressupost Parcial
	Pressupost General 



		2017-06-08T18:19:26+0200
	37375865Z ALEJANDRO LERMA (R: B64323355)




