
PROJECTE MODIFICAT
D’EQUIPAMENT DEL POU DEL FAIG I PORTADA
D’AIGUA FINS LA SORTIDA DE LA E.T.A.P.
AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA

P1286B – Febrer  2015

Ajuntament
SANT QUIRZE DE SAFAJA



 

 

PROJECTE MODIFICAT D'EQUIPAMENT
DEL POU DEL FAIG I PORTADA D'AIGUA

FINS LA SORTIDA DE LA E.T.A.P.
AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA

DOCUMENT NÚM. 1

M E M Ò R I A

M
 
E
 

M
 
Ò
 
R
 
I
 
A



Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua 
fins la sortida de la ETAP al T.M.  de Sant Quirze de Safaja 

1  

 
 
 

Í N D E X 
 
 
 

01) ANTECEDENTS 

02) SITUACIÓ ACTUAL 

03) OBJECTE DE LA PRESENT PROPOSTA 

04) CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

05) OBRES A REALITZAR 

06) TRAÇAT DE LA CONDUCCIÓ 

07) TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

08) PREUS I PRESSUPOSTOS 

09) DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

10) CONCLUSIÓ 

 
 
 
 



Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua 
fins la sortida de la ETAP al T.M.  de Sant Quirze de Safaja 

2  

 
1. ANTECEDENTS 

 
 El municipi de Sant Quirze de Safaja, situat al Vallès Oriental, s’abasteix 
d’aigua mitjançant tres focus diferents: la captació d’aigua del riu, la compra d’aigua 
al municipi veí i el bombeig d’un pou del propi municipi. 
  
 Per tal de reduir la despesa econòmica que suposa aquest abastament, es vol 
eliminar el bombeig del pou actual ja que aquest no és viable i també es vol evitar la 
despesa que suposa comprar l’aigua al municipi veí. Així doncs, es vol aprofitar el 
pou del Faig, que es va perforar en el seu dia, però està pendent d’equipar i 
d’explotar.  
 
 Segons un informe d’aforament de l’any 2009 de l’agència catalana de l’aigua, 
el pou del Faig pot abastir fins a 55.800 m3 d’aigua anuals, essent el volum màxim 
extret de 250 m3 diaris i limitant el cabal punta màxim en 8 l/s. Darrerament s’ha 
realitzat un nou aforament i el pou manté la seva capacitat inicial. 
 
 Per aquests motius a l’any 2014 es va redactar el projecte d’equipament del 
pou del Faig i portada d’aigua fins a la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de 
Safaja. Aquest projecte contemplava que un tram de la canonada discorria sobre 
una passera i una escala metàl·lica en la zona mes vertical per tal de facilitar-ne el 
seu manteniment. 
 
 A petició de l’Ajuntament i per tal de reduir el possible impacte visual i també per 
tal de reduir el cost econòmic de la instal·lació s’ha modificat el traçat de la conducció 
per tal de poder eliminar la passera i l’escala que són els únics elements estarien 
exposats a la vista en la zona del salt d’aigua.  
 
El tram de passera s’ha resolt tot fent el soterrament de la conducció en la llera del riu i 
l’escala es substitueix per un calaix d’acer galvanitzat per tal de protegir la canonada de 
PE110 i el tub de PE pel pas del cablejat elèctric d’alimentació de la bomba i de control. 
 
Per tots aquests motius, es redacta el present “Projecte modificat d’equipament del 
pou del Faig i portada d’aigua fins a la sortida de la ETAP al T.M. de Sant 
Quirze de Safaja”. 
 
 
 

2. SITUACIÓ ACTUAL 
 
 Actualment l’abastiment d’aigua al municipi de sant Quirze de Safaja es realitza 
mitjançant la captació superficial del riu Tenes, la compra d’aigua extreta del pou de 
Llobateres, propietat de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines i la captació del pou de 
Can Kubala, al propi municipi. 
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 Degut a les necessitats del municipi, al poc rendiment del pou de can Kubala 
(fins al punt que aquest ha deixat de ser-ne viable la seva explotació) i a l’alt cost que 
suposa comprar aigua a Sant Feliu de Codines, es volen explotar els recursos que 
ofereix el Pou del Faig. Aquest Pou es va construir a l’any 2008, però no es va poder 
començar a explotar a partir del Novembre del 2010 ja que incomplia amb la condició 
d’estar a menys de 100 metres de la llera del riu Tenes. 
 
 Així doncs, l’equipament i explotació del pou del Faig constaran en la instal·lació 
d’un equip de bombeig i les corresponents canalitzacions des del pou del Faig fins a la 
sortida de la ETAP (estació de tractament d’aigua potable) que gestiona l’empresa  
Sorea, situada a 223 metres d’alçada respecte el nivell de captació de l’aigua i a 229 
metres de distància longitudinal entre la sortida del pou fins a la caseta de l’Estació  de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP).   
 
 
 

3. OBJECTE DE LA PRESENT PROPOSTA 
 

L’objecte de la següent proposta és la de dissenyar i valorar el bombeig i 
corresponent transport d’aigua des del pou del Faig fins a la caseta existent de la 
ETAP adoptant les noves directrius marcades per l’Ajuntament en quant a integració 
paisatgística i estalvi econòmic.  

 
Aquest disseny inclou els càlculs del grup impulsor, la instal·lació de transport 

d’aigua i la instal·lació de seguretat per a garantir el correcte funcionament de la 
instal·lació de bombeig i transport incloent l’obra civil i els elements necessaris per 
tal de poder recolzar la canonada en els punts singulars i  poder fer-ne el seu 
manteniment. 
 
 Amb la modificació del projecte s’ha recalculat hidràulicament la impulsió per la 
incorporació de 4 nous colzes, una ventosa i un nou desaigua en el punts baix. Amb el 
nou càlcul no ha estat necessari el fer cap canvi del grup impulsor proposat inicialment. 
 
 
 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Per a poder realitzar el bombeig i la connexió prevista, cal realitzar una impulsió 
de 428,977 metres de longitud, aquesta impulsió ha de superar un desnivell de 200 
metres que hi ha entre el nivell de captació de l’aigua i la sortida del pou (cota 591 
metres) i, posteriorment un desnivell de 22,387 metres entre la sortida del pou (cota 
591 metres) i la sortida de la ETAP (cota 614,142 metres). En total el desnivell a 
superar és de 223,142 metres. 

 
A continuació es defineixen les característiques principals de la instal·lació; la 

justificació dels resultats es realitza en l’annex de Càlculs Hidràulics de la present 
memòria. 
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 4.1 Dotació d’aigua potable necessària 
 
Com que el present projecte es realitza com a millora de l’abastament d’aigua, 

no cal determinar exactament el cabal necessari, doncs, aquest ve limitat per 
l’informe d’aforament abans esmentat i que imposa un subministrament màxim de 
15m3/h. 

 
També podem extreure, de l’expedient CC2009000351 (concessió d’aigües 

subterrànies), document 4200457, que el màxim valor diari que es permet extreure 
és de 250 m3 i el cabal màxim d’extracció serà de 28,8m3/h. 

 
Així doncs, per garantir el subministrament, el valor que farem servir com a 

cabal de càlcul serà de 28,8m3/h, tot i que la bomba treballarà, normalment, amb 
valors inferiors. 

 
 
4.2 Captació de les aigües 
 
Les aigües es captaran del pou del Faig i es transportaran fins a la depuradora 

de Sorea situada al costat de l’embassament de sant Quirze de Safaja. 
 
 
4.3 Altura geomètrica d’impulsió 
 
La sortida de la ETAP on es portarà l’aigua bombejada es troba a una cota de 

614,142 metres i el pou del Faig es situa a una cota de 591 metres. Per altra banda, 
la captació d’aigua es a 200 metres de profunditat, de tal forma que l ‘alçada 
geomètrica total és de 223,142 metres.   

A cert punt de la instal·lació (concretament a 97 metres de distància de la 
sortida del pou) es produeix un desnivell negatiu, però no cal tenir-lo en compte, 
doncs, la previsió és de muntar la canonada de forma volada.  

 
 
4.4 Canonada d’impulsió 
 
La canonada d’impulsió de les aigües tindrà una longitud de 428,977 metres. I 

un espessor suficient com per a garantir la resistència de la pressió màxima 
determinada per la sobrepressió del cop d’ariet (veure càlculs i diagrama de 
pressions de l’annex). D’aquesta manera, doncs, la canonada d’impulsió tindrà les 
següents característiques: 

 
- Canonada de polietilè d’alta densitat de DN110 i PN16 (diàmetre interior de 

103,4mm i pressió nominal de 16atm). 
 
El traçat de la canonada en planta i perfil es defineix en els plànols 

corresponents.  
Al tractar-se d’un recorregut que passa, principalment, per terreny rural, aquest 
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traçat anirà soterrat en tot el seu recorregut a excepció del punt on la cota disminueix i 
en aquells trams on la composició del terreny no permet enterrar la canonada.  

 
Tots els accessoris i peces especials connectats a les canonades disposaran 

dels elements i accessoris secundaris necessaris segons plànols de detall i criteris de 
la companyia subministradora per evitar moviments relatius i pèrdues d’aigua.  

 
 
4.5 Altura manomètrica d’impulsió 
 
L’altura manomètrica d’impulsió ve determinada per l’altura geomètrica més 

l’altura equivalent deguda a les pèrdues de càrrega per fregament a la canonada. El 
seu càlcul s’ha determinat a partir de la canonada de PE de DN110 i PN16. A partir 
dels càlculs desenvolupats en l’annex corresponent resulta una altura manomètrica 
que queda determinada a l’annex 3 de càlculs hidràulics. 

 
 
4.6 Grup de bombeig 
 
Per tal de dur a terme la impulsió demanada, es farà servir una bomba 

submergible de 30 kW de potència, model UPA 150C – 30/33 de la casa KSB. Els 
requeriments que tenim ens exigeixen poder subministrar el cabal i pressió resultants 
dels càlculs del citat annex. 

 
 
La bomba seleccionada garanteix tals requeriments ja que el seu punt de 

funcionament te un cabal de 29 m3/h i una alçada manomètrica de 265 m.c.a. 
 
El grup de bombeig es completa amb els tubs d’impulsió, la valvuleria i 

pressòstats, i un quadre amb arrencador i parada progressiva, detecció d’avaries i 
connexió a telecontrol. El quadre de control esmentat anirà dins una petita barraca 
que s’haurà de construir al costat de la caseta de SOREA. 
 
 
 

5. OBRES A REALITZAR 
 

Per portar a terme les obres de la conducció, s'han previst els punts següents: 
 
- Replanteig de les obres 
- Excavació de rasa 
- Instal·lació de canonada 
- Instal·lació d’elements i peces especials (vàlvules, arquetes, etc.) 
- Replè i compactació de sauló 
- Replè i compactació amb terres de l’excavació 
- Protecció amb formigó amb fibres de vidre 
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6. TRAÇAT DE LA CONDUCCIÓ  
 

El traçat de la canonada de subministrament d’aigua s’ha previst situar-la 
buscant la menor distància i menor demolició. Aquest anirà des de la sortida del pou 
del Faig en direcció nord fins a trobar un marge a l’oest del pou. El recorregut anirà 
seguint aquesta marge  fins a la presa que crea l’embassament de Sant Quirze de 
Safaja, on pujarà per la banda oest de la presa fins a la sortida de la ETAP. 

 
Durant els primers 94,5 metres, la conducció anirà soterrada a un metre de 

profunditat, a on s’instal·larà una vàlvula de ventosa al punt alt. A partir d’aquest punt 
(moment que hi ha un desnivell negatiu) la canonada fa un descens de 45º en 4 
metres, on hi haurà el punt baix del traçat, preveient pel seu buidat, una vàlvula de 
comporta dins d’una arqueta amb tapa de registre, i continuarà soterrats 8,75 metres 
més. En els pròxims 9,75 metres la canalització discorre superficialment i protegida 
amb un calaix de protecció d’acer galvanitzat. Els propers 39 metres, la canalització 
serà semi-empotrada amb protecció de formigó amb fibres de vidre, i els darrers 77 
metres d’instal·lació van soterrats a un metre de profunditat. 

 
El traçat de la conducció i del conducte pel cablejat d’alimentació i control es 

realitzarà segons s’indica en la planta projectada. Des del pou del Faig es 
travessaran els camps de conreu existents segons s’indica en l’annex d’afectacions 
fins arribar al traçat de l’antic canal de rec que passa per davant de la cova existent.  

 
A partir d’aquí la canonada anirà protegida dins d’un calaix d’acer galvanitzat, 

discorrent superficialment per la rasant. 
 
En el traçat des de la cascada fins a la part alta de la presa es farà una petita 

rasa en la roca per tal d’allotjar els conductes i que quedin protegits del pas de les 
aigües torrencials, amb formigó amb fibres de vidre anti-crack. 

 
 
 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Es proposa com a termini d'execució el de 4 mesos a partir del replanteig de 

l'obra. 
 
 
 

8. PREUS I PRESSUPOSTOS 
 
 Aplicant els preus unitaris determinats a les partides d’obra necessàries s’obté 
un pressupost d’execució material de: 
 

79.882,50 € 
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 Finalment afegint el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses indirectes i el 
21% d’IVA s’obté un pressupost de contracte final de: 
 

115.022,82 € 
 
 
 

9. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 
 

Els documents que integren la present memòria valorada són els següents: 
 
DOCUMENT Núm. 1  -  MEMÒRIA 
 
 Annex núm. 1. Fotografies del sector 
 Annex núm. 2. Informació ACA sobre concessió, aforament i anàlisi de  l’aigua.  
 Annex núm. 3. Càlculs hidràulics 
 Annex núm. 4. Característiques dels materials escollits 
 Annex núm. 5. Justificació de preus 
 Annex núm. 6. Càlculs elèctrics 
 Annex núm. 7. Afectacions 
 Annex núm. 8. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
DOCUMENT Núm. 2  -  PLÀNOLS 
 
 Plànol núm. 1. Situació general i emplaçament. Índex de plànols 
 Plànol núm. 2.  Planta implantació del traçat del tub d’impulsió projectat 
 Plànol núm. 3. Planta del traçat del tub d’impulsió projectat 
 Plànol núm. 4. Perfil longitudinal del tub d’impulsió projectat 
 Plànol núm. 5. Detall calaix de protecció del tub 
 Plànol núm. 6. Detalls pou de bombeig 
 Plànol núm. 7. Detall connexió E.T.A.P. 
 Plànol núm. 8. Esquema unifilar instal·lació pou de bombeig 
 
DOCUMENT Núm. 3  -  PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT Núm. 4  -  PRESSUPOST 
 
  Estat d’amidaments 
  Quadre de preus número 1 
  Quadre de preus número 2 
  Pressupostos parcials 
  Resum de pressupost 
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10. CONCLUSIÓ 
 

Amb tots els punts i els documents adjunts, pot considerar-se suficientment 
detallat el present projecte modificat perquè pugui servir de base per a la seva 
execució. 
 
 

Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2.016 
 
 

 

G esa 

Gestió 
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l 
 

Josep Barberillo i Gesa 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col·legiat núm. 6.410 
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ANNEX 3: CÀLCULS HIDRÀULICS 

 
El present annex mostra els càlculs realitzats de la instal·lació, separats en: càlcul per 
selecció de bomba, cavitació, cop d’ariet i estimació de consum elèctric. 
 

1. SELECCIÓ DE BOMBA 
 
La selecció de la bomba es realitza a partir dels valors del cabal que necessitem i 
de l’alçada manomètrica a la qual volem impulsar l’aigua. 
 
El cabal ens ve determinat per l’aforament realitzat, el qual indica que el màxim 
cabal permès haurà de ser de 8 l/s.  
 
L’alçada manomètrica (Hm) ve determinada per la següent fórmula: 
 

  
On: 
Hg: Alçada geomètrica = 223 m 
Hrp: Pèrdua de càrrega primària (calculat més endavant) 
Hrs: Pèrdua de càrrega secundària (calculat més endavant) 
 
 
La pèrdua de càrrega primària (Hrp), associada a la rugositat del conducte, ve 
determinada per la següent fórmula: 

̅
2

 

On: 
: factor de fricció (determinat més endavant) 

L: longitud d’impulsió = 429 m 
D: diàmetre interior de la canonada = 0.1034 m 
̅: velocitat mitja del líquid (calculat més endavant) 

g: acceleració de la gravetat = 9.81 m/s2 
 
 
La pèrdua de càrrega secundària (Hrs), associada als diferents elements de la 
instal·lació com vàlvules o colzes, ve determinada per la següent fórmula: 

̅
2

 

On: 
: factor de fricció (determinat més endavant) 

Leq: longitud equivalent (determinat més endavant) 
D: diàmetre interior de la canonada = 0.1034 m 
̅: velocitat mitja del líquid (calculat més endavant) 
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g: acceleració de la gravetat = 9.81 m/s2 
 
Es pot comprovar que les dues fórmules de pèrdua de càrrega són molt semblants, 
de tal forma que, sumant-les queden simplificades de la següent manera: 

2
 

 
La velocitat mitja de l’aigua es determina amb la següent fórmula: 

̅

2

 

 
On:  
Q: Cabal imposat = 0,008 m3/s 
D: diàmetre interior de la canonada = 0,1034 m 
 
El resultat obtingut és el següent: 
 

0,008

0,1034	
2

0,953	 /  

 
 
La longitud equivalent (Leq) es determina calculant el nombre d’elements que hi 
haurà i la pèrdua de càrrega de cadascun d’aquests. Aquestes pèrdues de càrrega 
es determinen a partir del nomograma que s’inclou a la propera pàgina (cal dir que 
s’ha de convertir el diàmetre interior del tub a polzades, que és de 4,08 polzades). 
Per tal i com s’ha definit la instal·lació, es tenen en compte els següents elements: 
 
- 5 colzes de 90°: 

Segons nomograma: Leq de cada colze: 3,5 m 
- 13 colzes de 45°: 

Segons nomograma: Leq de cada colze: 1,5 m 
- 1 vàlvula de retenció (antiretorn): 

Segons nomograma: Leq de cada vàlvula: 8,2 m 
- 1 clau de comporta (es considera oberta al 100%):  

Segons nomograma: Leq de cada clau: 0,7 m 
1 Ventosa: Leq de cada ventosa: 0,6 m 
 

 
 

En total tindrem una longitud equivalent de : 
 

5 3,5 13 1,5 8,2 0,7 0,6 46,50	   



                                                                                                                                            
 

Ajuntament de Sant Quirze de Safaja 

                                         ANNEX 3: CÀLCULS HIDRÀULICS 
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua  

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja 

 
3 

 
 

 
 

8,2 m 

3,5 m 

0,7 m 

1,5 m 
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El factor de fricció ( ) ve determinat pel diagrama de Moody, que determina el 
factor de fricció a partir del número de Reynolds (Re) i de la rugositat relativa de la 
canonada (que depèn del material d’aquesta, en el nostre cas es tracta de Polietilè 
d’alta densitat). A la pàgina següent es pot veure com s’ha obtingut el valor del 
factor de fricció. 
 
El número de Reynolds ve determinat per la següent fórmula: 

̅
 

 
On:  
̅: velocitat mitja del líquid = 0,953 m/s 

vc: viscositat cinemàtica de l’aigua a 15°C = 101·10-8 m2/s 
D: diàmetre interior de la canonada = 0,1034 m 
 
El resultat obtingut és el següent: 
 

0,953 0,1034	
101 10 	

97.564,55 

 
La rugositat relativa ve determinada per la següent fórmula: 

	  

 
On:  
: rugositat del material = 0,0015 mm (extreta de la següent taula, el material 

emprat per les canonades és el Polietilè (PE)) 
 

 
 
D: diàmetre interior de la canonada = 103,4 mm 
 
El resultat obtingut és el següent: 
 

	
0,0015	
103,4	

1,45 10  

 
Amb els valors de rugositat relativa i el número de Reynolds (Re) donat per el 
cabal indicat, s’obté, a través del diagrama de Moody, un valor per el factor de 
fricció de: 0,0181  
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0,0181 
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Amb les darreres dades obtingudes, podem procedir a calcular la suma de pèrdues 
primàries (Hrp) i secundàries (Hrs). El resultat obtingut és el següent: 
 

0,0181 , 	

, 	

,

,
3,86	   

 
 
Un cop calculades les pèrdues, podem determinar que l’alçada manomètrica (Hm) 
que haurem de requerir a la bomba. El resultat és el següent: 
 

223 3,86 226,9	  
 
 
Aplicarem un factor de seguretat de 1,15, d’aquesta manera en assegurem que 
assolim l’alçada que necessitem: 
 

1,15 226,9 1,15 260,9	  
 
 
Així doncs, coneixent que necessitem un cabal (Q) de 28,8 m3/h i una alçada 
manomètrica (Hm) de 260,82 m, entrem al gràfic de selecció de bombes de la casa 
KSB, en concret al de selecció de model de bomba a seleccionar. Segons les 
dades calculades, la bomba a seleccionar serà un model UPA 150C – 30 / 33, que 
dona el següent punt de funcionament: 
 
Bomba KSB model UPA 150C – 30 / 33 
Q = 29 m3/h 
Hm = 265 m 
η = 78% 
NPSHn = 4,5 m 
 
 
To seguit es mostren els gràfics amb els quals s’ha determinat el model exacte de 
bomba, així com els valors ressaltats. 
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Punt de funcionament 
calculat 



                                                                                                                                            
 

Ajuntament de Sant Quirze de Safaja 

                                         ANNEX 3: CÀLCULS HIDRÀULICS 
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua  

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja 

 
8 

 
 

 

 

265 m 

78 % 

4,5 m 

Punt de funcionament 
de la bomba 
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2. CAVITACIÓ 
 
La cavitació és un fenomen que cal evitar, doncs, la generació de bombolles de 
vapor d’aigua degut a les grans pressions originades en els circuits hidràulics fa que 
es produeixin petites implosions que literalment arrenquen el material dels àleps de 
les bombes, inutilitzant-les amb períodes de temps molt per sota de la seva vida útil. 
 
Garantim que no es produeix cavitació quan es compleix la següent condició: 
 

 
 
On: 
Ha: alçada d’aspiració = 1,21 m (extret del catàleg de la bomba seleccionada) 
Hga: alçada de suspensió (calculat més endavant) 
 
Calcularem la alça da de suspensió (Hga) a partir de la següent fórmula: 
 

 
 
On: 
NPSHd: alçada neta positiva disponible (calculat més endavant) 
Patm: pressió atmosfèrica = 10 m.c.a. 
Ps: pressió de saturació del líquid = 0,3 m.c.a. 
Hra: pèrdues de càrrega de la canonada d’aspiració = 0 m.c.a. (al tractar-se d’una 
bomba submergida, no tenim canonada d’aspiració, per això el valor és zero) 
 
Calcularem l’alçada neta positiva disponible (NPSHd) a partir de la següent fórmula: 
 

  
 
On: 
NPSHn: alçada neta positiva necessària = 4,5 m 
NPSHs: alçada neta positiva de seguretat = 30% de NPSHn 
 
 
El resultat que obtenim és el següent: 
 

4,5	 4,5 0,3 5,85	  
 
Determinem l’alçada de suspensió (Hga): 
 

10 0,3 5,85 3,85	  
 
S’aconsegueix evitar la cavitació ja que es compleix la condició que l’alçada 
d’aspiració (Ha = 1,21 m) és inferior l’alçada de suspensió (Hga = 3,85 m). 
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3. COP D’ARIET 
 
Per a determinar el valor de les sobrepressions produïdes per el cop d’ariet, primer  
hem de comprovar si tenim una impulsió llarga o curta, que ens determinarà quin 
tipus de tancament hem de tenir (ràpid  o lent), en funció del resultat obtingut, 
farem servir la fórmula requerida. 
 
En un primer pas, determinem el temps (t) que triga la ona de xoc a recórrer tota la 
instal·lació:   
 

 

 
On: 
a: velocitat de la ona de sobrepressió o depressió (calculat més endavant) 
L: longitud de la canonada = 429 m 
 
 
Determinarem el valor de la velocitat de la ona (a) a partir de la expressió: 
 

9.900

48,3 	

 

 
On: 
K: coeficient del mòdul d’elasticitat del material de la canonada = 111,11 
D: diàmetre interior de la canonada = 103,4 mm 
e: espessor de la canonada = 6,6 mm 
 
 
El resultat és el següent: 
 

9.900

48,3 111,11 	103,46,6

234,06	 /  

 
 
A partir del valor de la velocitat de la ona de sobrepressió (a), determinem el temps 
necessari per recórrer la canonada (t): 
 

429
234,06

1,83	  
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En segon terme es calcula el temps de parada (T), que ve donat per la següent 
fórmula: 
 

 

 
On: 
C: coeficient que depèn del pendent hidràulic (determinat més endavant) 
K: coeficient que depèn de la longitud de la canonada (determinat més endavant) 
L: longitud de la canonada = 429 m 
g: acceleració de la gravetat = 9,81 m/s2 
Hm: alçada manomètrica = 260 m 
 
Es determina el valor de C a partir del pendent calculat en % (m): 
 

260
429

0,606 

 
El valor de C, segons Mendiluce, serà 0 ja que el pendent calculat (m) és superior 
a 0,4. S’extreu tal valor de la següent taula: 
 

 
 
 
 
El valor de K, segons Mendiluce, serà 2 ja que la longitud de la canonada (L) és 
inferior a 500 m. S’extreu el valor de la següent taula: 
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Amb totes les dades que ens calen, procedim a calcular el temps de parada (T): 
 

0
2 429 0,847
9,81 260

0,285	  

 
 
Determinarem el tipus de tancament comparant el valor del temps de parada (T) 
amb el temps (t) que triga la ona de xoc en recórrer dues vegades la distància de la 
canonada (anar i tornar). 
 
T=0,285 s 
2·t= 2·1,83 = 3,66 s 
 
Com que T<2·t, estem davant d’un tancament ràpid, per tant farem servir la 
següent fórmula: 
 

∆
̅
 

 
On: 
a: velocitat de la ona de sobrepressió o depressió = 234,06 m/s 
̅: velocitat mitja del líquid = 0,953 m/s 

g: acceleració de la gravetat = 9.81 m/s2 
 
 
El resultat obtingut és el següent: 
 

∆
234,06 0,953

9,81
22,73	  

 
Per tal d’evitar l’efecte del cop d’ariet, s’opta per realitzar una parada progressiva de 
l’equip de bombeig mitjançant un variador de freqüència model ATS-22D62S6 de la 
casa Schneider (característiques indicades a continuació), que servirà per evitar 
sobrepressions en tot el recorregut. Per altra banda i, a mode preventiu, també 
instal·la una vàlvula antiretorn a la sortida de l’equip de bombeig per evitar 
possibles fluxos en sentit contrari que malmetessin tant la bomba com el motor 
d’aquesta.  
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4. ESTIMACIÓ DE CONSUM ELÈCTRIC 
 

Finalment, determinarem el consum elèctric anual estimat per tal de poder dur a 
terme la extracció del pou tal i com s’ha projectat. Aquest consum vindrà donat per 
la següent fórmula: 
 

 
 
On: 
Pb: Potència elèctrica demandada per l’equip de bombeig (Calculat més endavant) 
t: temps de funcionament (calculat més endavant) 
 
Es calcula la potència elèctrica demandada per l’equip de bombeig (Pb) a partir de 
la següent expressió: 
 

 

 
On: 
Pn: Potència nominal del motor = 30 kW (extret del catàleg de la bomba escollida)  

: Rendiment del motor = 84,5 % (extret del catàleg de la bomba escollida) 
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El resultat és el següent: 
 

30
0,845

35,5	  

 
 
Es calcula el temps de funcionament (t) anual a partir de la següent expressió: 
 

à
 

 
On: 
Vmàx: volum màxim d’extracció anual permès = 55.800 m3/any  
Q: cabal de la bomba = 29 m3/h 
 
El resultat és el següent: 
 

55.800
29

1.924,14	 /  
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Amb les dades obtingudes, determinem la energia anual requerida: 
 

35,5 1.924,14 68.312,66	 /  
 
 
Suposant un preu de la energia de 0,175 €/kWh, el cost anual serà: 
 

68.312,66 0,175 11.954,72	€/ 	 
 
 
Fent la suposició que cada dia s’extreu la mateixa quantitat d’aigua, calculem les 
hores diàries que l’equip de bombeig esta realitzant l’extracció d’aigua:  
 

365	 /
1.924,14
365	

5,27	 /  

 
Vist que es tracta d’un període de temps relativament curt, s’aconsella realitzar els 
bombejos en les hores en que el cost de la energia és més barat, sempre i quan es 
realitzi un contracte amb discriminació horària. 

 
 



 

 

 
A N N E X   Núm.   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
ESCOLLITS 
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ANNEX 4: CARACTERÍSTIQUES MATERIAL 

 
Un cop realitzats els càlculs corresponents es llisten les característiques dels materials 
que es faran servir per a la instal·lació.  
 
En resum, s’instal·larà: 
 

- BOMBA HIDRÀULICA:  UPA150C -30 / 33 de la casa KSB 
 

- VARIADOR DE FREQÜÈNCIA: Altistar 22 model ATS-22D62S6 de la casa 
Schneider. 
 

- CABLEJAT: Retenax flex de 4x50mm2 de la casa Prysmian. 
 

- CANONADES: Flexipol ref. 060110016 de la casa masa i elements d’unió push 
fast referència PC4F1P i PC9F1P de la mateixa casa. 
 

- VÀLVULA ANTIRETORN: UP-S.67.SF4 ref. 05 67 110 VI de la casa Cepex. 
 

- VÀLVULA BOLA: codi AA 03 339 de la casa Salvador Escoda. 
 

 
A continuació s’adjunten els apèndix amb les característiques tècniques dels materials 
emprats. 
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APÈNDIX 1: BOMBA HIDRÀULICA 
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Applications
Suitable for handling clean or slightly contaminated water
in applications such as:
-- domestic water supply

-- general water supply

-- irrigation and spray irrigation systems

-- artificial lowering of the ground water level as well as

-- heat transfer plants

In addition, the pump sets are used in pressure
boosting systems, air-conditioning systems, fountains, etc.

Permissible sand content in the fluid handled: 50 g/m3.

Operating Data
Capacity Q up to 79 m3/h. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Head H up to 570 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature of fluid handled t up to 50 °C.
Speed n 2900 rpm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Design
Multistage centrifugal pump with components made of
stainless steel and additional bearing for each stage. The stage
casings are connected by means of tie bolts.
Motor
Canned or wet submersible squirrel-cage motor, 2 poles;
NEMA shaft end; 50 Hz; type of enclosure: IP 68

Designation (Example)

UPA 150 C -- 16 / 9

Type series

Minimum well diameter (mm)

Design status

Capacity (m3/h)

Number of stages

Certification
Quality management certified to ISO 9001

Submersible Borehole Pumps

for Well Diameters of
150 mm (6 inches)

Product Features
-- Rust-proof

-- Suitable for installation in narrow deep wells

-- High efficiency

-- Motor designed for maximum pump output

-- Low noise level

-- For vertical, angled or horizontal installation

-- Check valve with anti-blockage valve disc
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Selection Charts (Ranges on Offer) n ≈ 2900 rpm

UPA 150C -- 16

UPA 150C -- 30

UPA 150C -- 48

UPA 150C -- 16
UPA 150C -- 30

UPA 150C -- 48

UPA 150C -- 60

UPA 150C -- 60
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Material Variants

Material

C1 C2

Pump

Suction casing 1.4408

Stage casing 1.4301 1.4404

Stage casing with hole 1.4301 1.4404

Upper stage casing 1.4301 1.4404

Suction strainer 1.4401 1.4404

Flanged end piece 1.4408

Shaft 1.4305 1.4401

Impeller 1.4301 1.4404

Thrust bearing HY22

Counter thrust bearing A2 A4

O-ring NBR

Casing wear ring NBR

Impeller wear ring 1.4301 1.4404

Bearing bush NBR

Disc 1.4301 1.4404

Valve body 1.4408

Valve spring 1.4401

Valve plate 1.4404

Coupling 1.4308 1.4408

Tiebolt 1.4301 1.4404

Hexagon socket head screw A2 A4

Hexagon socket head screw A4 A4

Nut A2 A4

Impeller nut 1.4401

Locking sleeve 1.4401

Clamp 1.4301 1.4404

Cable support 1.4301 1.4404

Protection plug HY22

Material

G C1 C2

Motor

DN 100 ---- 1.4305 1.4460
Shaft

UMA 150D
1.4305 1)

1.4021 2) ---- 1.4462

Bearing DN 100 ---- 1.4301 1.4404Bearing
carrier UMA 150D JL 1030 ---- 1.4409

Stator case
DN 100 ---- 1.4301 1.4571

Stator case
UMA 150D 1.4301 ---- 1.4571

1) only for UMA 150D ≤ 22/21 2) only for UMA 150D > 22/21

Description
1.4301 CrNi steel
1.4305 CrNi steel
1.4308 CrNi steel
1.4401 CrNiMo steel
1.4404 CrNiMo steel
1.4408 CrNiMo steel
1.4462 CrNiMo steel
1.4571 CrNiMo steel
JL -- 1030 cast iron
A2 CrNi steel
A4 CrNiMo steel

HY22 Carbon/graphite in PTFE
NBR Acrylnitril--Butadien--Rubber

Bearings / Lubrication
Radial plain bearings: pump bearings lubricated by the fluid
handled, motor bearings by the motor’s water fill. Axial thrust is
balanced by a tilting-pad thrust bearing in themotor (lower end).

Direction of Rotation of the Pump
Clockwise rotation (when looking at the drive shaft end).

Pump End (Discharge)
UPA 150C submersible borehole pumps can be supplied with
the following discharge ends:

G 21/2” G 3” G 4” DN 50 DN 65 DN 80

UPA 150C -- 16 x x -- x x x

UPA 150C -- 30 -- x x -- x x

UPA 150C -- 48 -- x x -- x x

UPA 150C -- 60 -- x x -- x x

Coating (Bearing carrier)
UMA 150D motor:
Quality powder coating, approved for. . . . . . . . . . .

drinking water contact
Colour blue (RAL 5003). . . . . . . . . . .

Type of Installation
Standard vertical installation. Depending on the number of
stages, horizontal installation is also possible.
Motor DN 100: In order to guarantee the dissipation of the
motor heat it will be necessary to install a deviceguiding the flow
along the motor (cooling jacket, flow inducer sleeve, etc.) in
horizontal installation.

Drive
Design Canned 1) or wet 2) submersible. . . . . . . . . . . . . .

squirrel-cage motor, 2 poles
Connection NEMA standard. . . . . . . . . .
Type of enclosure IP 68. . . .
Frequency f 50 Hz. . . . . . . . . .
Type of current three-phase (3 ~). . . . . . .
Rated voltage U up to 400V 1) or 690 V 2). . . . . .
Rated power PN up to 37 kW. . . . . . . .
Frequency of starts 20 / h 1) and 15 / h 2). . .
Minimum delay
before restarting 1 min 1) or 2 min 2). . . . . .
Motor design is in compliance with VDE regulations.
1) Motor DN 100
2) Motor UMA 150D

Connection to Power Supply
The submersible motors are supplied ex factory with 1 or 2
motor leads, each equipped with an earth conductor. All motors
are provided with internal earthing. Any extension cables
required are connected using water-tight cable connectors.
Motor leads and extension cables are suitable for drinking
water applications.
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Starting
Motor DN 100 d.o.l. only. . . . .

(autotransformer or soft starter)
Motor UMA 150D d.o.l. (autotransformer or soft starter). .

or star-delta

Variable Speed
The submersible borehole pumps can also be equipped with a
speed control system to accommodate different operating
points.

Application Temperatures
The submersible borehole pumps are, as a standard, suitable
for use in water with temperatures of up to t = + 30 °C. An
indispensable requirement for this is a flow velocity of
v = 0.2m/s past themotor. This requirement ismet, for example,
when the pump is installed in a deep well above the well screen
/ filter, etc.
With certain restrictions, somemotor sizes may also be used in
water with temperatures of up to t = + 50 °C or for operation
without an adequate cooling flow of water past the motor, i.e.
v = 0 m/s (for example, when the unit is installed in a deep well
below the screen / filter area or in a pump sump, etc.).

Variants Available on Request
-- Other supply voltages up to 1000 V
-- Pump sets for 1~ / 230 V up to 2.2 kW/50 Hz

+ 2.5 kW/60 Hz
-- Models with cooling, suction or pressure shroud

Fluids handled
The data refer to the chemical resistance of the materials. The relevant regulations/standards governing individual pump
applications have to be complied with. The actual operating conditions must always be checked. For operating conditions or fluids
which are not listed in this table, always contact the manufacturer.
The fluid temperature must not exceed 50 °C, unless stated otherwise.

Fluid handled Spezification Max.
Temperature

material
variant

C1 C2

Suspension Water--sand mixture up to 20 mg/l x xp

Water--sand mixture up to 50 mg/l x x

Water--sand mixture up to 200 mg/l x x

Demineralised water De--ionised (fully desalinated) water x x

De--alkalised water x x

De--carbonised water x x

Partly desalinated water x x

Fire--fighting water x x

Cooling water Closed cooling circuit x xg

Open cooling circuit x x

Seawater and brackish water Brackish water ≤ 25 °C x

Seawater ≤ 25 °C x

Surface water River water x x

Lake water x x

Dam water x x

Process water Sealing water x x

Flushing water x x

Storm water With strainer x x

Without strainer x x

Raw water x x

Dirty water Slightly contaminated water x x

Swimming pool and bathing water Seawater ≤ 25 °C x

Fresh water x x

Drinking / tap water Brewing water x x

Ice water (brewery) x x

Tap water x x

Clean water x x

Warm water (brewery) x x
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Design Features of the pump

Corrosion resistance
The pump and motor are constructed
of high--grade stainless steel as
standard -- producing consistently
high efficiency levels. Also available
in higher grade CrNiMo steel for
aggressive fluids.

Low operating costs
High efficiency and low--loss check
valve maintain long--term energy
savings over the entire service life-
time of the unit.

Maintenance--friendly design
D Simple disassembly and reassembly
D Rewindable motors

Flexibility
D Exchangeable connection variants
D Check valve can be removedeasily
D Suitable for vertical installation in

deep wells or horizontal installation
D NEMA connection

High operating reliability and
long service life
Equipped with reinforced suction
strainer, robust drive lantern and
check valve made of investment
cast stainless steel. Laser--welded
impellers.
Protected against thrust reversal.

Hygienic and approved
for drinking water
ACS approved
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Design Features of the motor UMA 150D

The KSB motor
-- VDE-compliant, i.e., high level of
electrical safety.

-- Designed for max. pump power
to protect unit from overloads.

Dynamically balanced rotor
-- Ensures smooth running.

Counter thrust bearing
-- Reliable balancing of negative axial
thrust.

-- Impellers do not rub on the stage
casings.

Tried and tested thrust bearing
-- Water-lubricated self-aligning
tilting-pad journal bearing.

-- No-maintenance design suitable for
maximum load-carrying capacity
under continuous operation
conditions.

-- New materials combination (stainless
steel / carbon) for high safety factor.
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UPA 150C -- 30 for Well Diameters of 150 mm (6 inches) and above
Pumps with submersible motors for ... -- Type of current / voltage three-phase (3µ) / 400 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Starting d.o.l. (D) or star-delta (Y-∆). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pump Motor Motor lead 2), flat

Discharge
head

Q = 0 m3/h

Rated
power

Max. temperature of
the fluid pumped

v ≥ 0.2 m/s (0.0 m/s)

Rated
current

Effi-
ciency

Power
factor

Number x cross-section of
conductors (use under water,

400 V and ≤ +30 _C)

UPA 150C -- 30 / ...
H0
m

PN
kW

tmax 1)

_C
IN
A

ηM
%

cos ϕ
------

d.o.l.
mm2

Y-∆
mm2

19 + UMA 150D 18/21 210.0 17.0 30 (24) 38.0 82.0 0.79 4 x 4.0 3/4 x 2.5

20 + UMA 150D 18/21 220.0 18.0 29 (22) 39.5 82.0 0.81 4 x 4.0 3/4 x 2.5

21 + UMA 150D 18/21 230.0 18.5 27 (20) 40.5 81.5 0.81 4 x 4.0 3/4 x 2.5

22 + UMA 150D 22/21 244.0 20.0 33 (28) 44.0 83.5 0.79 4 x 4.0 3/4 x 2.5

23 + UMA 150D 22/21 254.0 21.0 32 (26) 46.0 83.5 0.80 4 x 4.0 3/4 x 2.5

24 + UMA 150D 22/21 265.0 22.0 31 (25) 47.5 83.5 0.81 4 x 4.0 3/4 x 2.5

25 + UMA 150D 22/21 275.0 22.0 29 (23) 47.5 83.5 0.81 4 x 4.0 3/4 x 2.5

26 + UMA 150D 26/21 289.0 24.0 36 (31) 52.0 85.0 0.80 4 x 6.0 3/4 x 4.0

27 + UMA 150D 26/21 299.0 24.0 35 (30) 52.0 85.0 0.80 4 x 6.0 3/4 x 4.0

28 + UMA 150D 26/21 309.0 25.0 34 (28) 53.0 85.0 0.81 4 x 6.0 3/4 x 4.0

29 + UMA 150D 26/21 320.0 26.0 32 (27) 55.0 84.5 0.82 4 x 6.0 3/4 x 4.0

30 + UMA 150D 26/21 330.0 26.0 31 (26) 55.0 84.5 0.82 4 x 6.0 3/4 x 4.0

31 + UMA 150D 30/21 345.0 28.0 34 (28) 61.0 84.5 0.79 4 x 6.0 3/4 x 4.0

32 + UMA 150D 30/21 355.0 29.0 33 (27) 63.0 84.5 0.80 4 x 6.0 3/4 x 4.0

33 + UMA 150D 30/21 365.0 30.0 32 (26) 65.0 84.5 0.80 4 x 6.0 3/4 x 4.0

34 + UMA 150D 30/21 376.0 30.0 31 (25) 65.0 84.5 0.80 4 x 6.0 3/4 x 4.0

35 + UMA 150D 37/22 389.0 32.0 46 (41) 71.0 84.0 0.78 3/4 x 4.0 3) 3/4 x 4.0
1) also see page 36 2) 3/4 = 1 x 3-core + 1 x 4-core, 90_ spacing. 3) Parallel cable

Dimensions / Weights / Horizontal Installation 1)

LP ≈ mm LA ≈ mm mA ≈ kg Dmax ≈ mm

for motor incl. motor incl. motor d.o.l. Y-∆ Installation 2)

UPA 150C -- 30 / ... UMA UMA UMA UMA UMA

19 2149 3070 105 147 148 v 3)

20 2245 3165 107 147 148 v 3)

21 2341 3260 108 147 148 v 3)

22 2437 3445 118 147 148 v 3)

23 2533 3540 119 147 148 v 3)

24 2629 3640 121 147 148 v 3)

25 2725 3735 123 147 148 v 3)

26 2821 3935 133 149 149 v 3)

27 2917 4030 135 149 149 v 3)

28 3013 4125 136 149 149 v 3)

29 3109 4225 138 149 149 v 3)

30 3205 4320 140 149 149 v 3)

31 3301 4515 150 149 149 v 3)

32 3397 4610 152 149 149 v 3)

33 3493 4705 153 149 149 v 3)

34 3589 4805 155 149 149 v 3)

1) Including check valve with threaded end and standard motor leads. 2) v = vertical / h = horizontal. 3) Horizontal installation on request



Dmax
G 3’’

Lp

LA

Tolerances to
ISO 9906 Class 2

Annex A
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UPA 150C -- 30 / ..., number of stages 19 -- 35
The characteristic curves shown are for
preliminary selection only. Exact selection
data will be provided in our quotation.

Selection
The pressure losses Hv in the
check valve are not considered in
the pump characteristic curves.

Legend ...

Hv : Head losses in the check
valve

ηp: Pump efficiency (not
considering check valve)

NPSH:Net positive suction head
required by the pump

Pump End G 3”
The information given below is
based on the model with check
valve and threaded end.

The changes in the main
dimensions resulting fromdifferent
threaded or flanged ends are
specified in the table below.

Overall
length (mm)

Dmax
(mm)

G 3” 48 see
G 4” 93

see
page 46

DN 65 77 185

DN 80 77 200

Threaded end to DIN ISO 228, Part 1.
Flanged end to DIN 2501, Part 1
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Arrancadores suaves para motores asíncronos
Altistart 01

Arrancadores suaves
Altistart 22
Presentación

Presentación
El arrancador progresivo Altistart 22 admite el arranque y la parada controlados, a 
través de la tensión y el par, de motores asíncronos de jaula de ardilla trifásicos para 
potencias de entre 4 y 400 kW.
Se ofrece listo para utilizarse en aplicaciones estándar con protección del motor de 
clase 10.
El arrancador progresivo Altistart 22 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 
de rendimiento de aquellas aplicaciones en las que la solidez, la seguridad del perso-
nal y de los equipos, y una puesta en marcha sencilla resultan fundamentales.
El uso de la función de bypass (basada en un contactor de bypass) se ha simplificado 
mediante su integración en el arrancador. Este enfoque se ajusta a las aplicaciones en 
las que puede resultar necesario bypass el arrancador al final del proceso de arranque, 
por ejemplo, con el fi  n de limitar su disipación de calor.
El arrancador progresivo Altistart 22 dispone de terminal de visualización integrado que 
permite al usuario modifi  car los parámetros de programación y de ajuste o supervisión 
con el fi n de adaptar y personalizar la aplicación según las necesidades del cliente.
El arrancador también ofrece protección térmica para los motores así como una función 
de supervisión para las máquinas y, gracias al software de configuración SoMove, 
permite poner en marcha la instalación inmediatamente.

Aplicaciones

• Bombas centrífugas, bombas de pistón
• Ventiladores 
• Compresores de tornillo, etc. 
• Manutención (transportadores, etc.)
• Máquinas especializadas (agitadores, 

mezcladores, máquinas centrifugadoras).

• Una reducción de los costes de instalación al optimizar el tamaño de
los productos, integrar la función de bypass y reducir el tiempo de cableado
• Una reducción de la tensión asociada a la distribución eléctrica al reducir los picos 
de corriente y las caídas de tensión ocasionadas por el arranque de los motores
• Una reducción de los costes de funcionamiento de las máquinas al disminuir la 
tensión mecánica.
El control de las tres fases de los bobinados del motor asegura que el rendimiento siga 
siendo satisfactorio, sea cual sea la situación (con o sin carga, todos los rangos de 
tensión y alimentación, etc.).

Funciones

Las funciones integradas del arrancador progresivo Altistart 22 son compatibles con los 
tipos de aplicaciones más habituales presentes en los sectores industrial, de la  construc-
ción o de infraestructuras:

El arrancador progresivo Altistart 22 representa una solución verdaderamente rentable, 
ya que ofrece:

Funciones de ajuste
• Ajuste de la corriente del arrancador progresivo Altistart 
22 en línea con la corriente nominal del motor
• Limitación de intensidad
• Selección del tipo de parada (libre o controlada).

Funciones de rendimiento del arrancador
• Gestión de las tres fases de suministro
• Opción de conectar el arrancador en la conexión delta 
del motor en serie con cada 
bobinado. Esto admite el uso de un arrancador progresivo 
de un calibre inferior (sólo se aplica a la gama ATS 
22pppQ)
• Gestión de la rampa y el par suministrado al motor 
durante el periodo de aceleración 
y deceleración (tirón considerablemente menor)
• Variedad de perfi les de control para ajustarse a las 
diferentes aplicaciones
• Gestión integrada y automatizada de la función de 
bypass al final del proceso de arranque (basada en un 
contactor de bypass), conservando las funciones de 
protección electrónica.

Funciones de protección para el motor y la máquina
• Integración de la protección térmica del motor confi- 
gurable

• Protección térmica para el arrancador progresivo Altistart 22
• Procesamiento integrado de la sonda térmica PTC con aislamiento eléctrico (gestión 
óptima de la protección del motor)
• Supervisión de la duración y el número de arranques (mayor seguridad de la 
instalación)
• Gestión del tiempo de parada antes del reinicio
• Protección contra un exceso o una falta de corriente en el estado transitorio o 
nominal
• Ajuste automático a la frecuencia de línea
• Detección de secuencia de fase
• Detección de pérdida de fase
• Detección de desequilibrios entre fases y corrientes de fuga (para las gamas ATS 
22pppS6 y S6U).

Funciones para facilitar la integración en los sistemas de control
• 3 entradas lógicas programables
• 2 salidas de relé NC/NA programables
• Conectores enchufables para E/S 
• Segundo grupo de parámetros para el funcionamiento del motor 
• Enlace serie Modbus a través del conector RJ45 
• Visualización de los estados de la máquina y el arrancador progresivo 
• Visualización de las corrientes y estados de E/S
• Registro de errores, diagnóstico para el arrancador progresivo
• Retorno a los ajustes de fábrica
• 4 LEDs en la parte frontal (listo, comunicación, marcha y fallo).

El arrancador progresivo Altistart 22.

Presentación: 2/14 
Características: 2/15
Referencias: 2/16
Accesorios: 2/18
Esquemas: 2/19
Dimensiones: 2/20
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Arrancadores suaves 
Altistart 22
Características

Entorno              
Tipo de arrancador              
Confiorme con las normas   IEC/EN 60947-4-2, EMC class A, CE, UL, CSA, 
  C-Tick, GOST, CCC          
Grado de protección   IP20 para ATS22 D17 a D88          
  IP00 para ATS22 C11 a C59 
  (protección de terminales disponibles como opción)          
Humedad relativa   95% sin condensación ni goteo, según IEC 60068-2-3          
Temperatura de funcionamiento °C -10...+40          
Resistencia a las vibraciones   1,5mm desde 2 a 13 kHz y 1 gn desde 13 a 200 kHz          
Resistencia a los choques gn 15 por 11ms segín IEC 60068-2-27          
Altitud máxima de utilización m 1000 sin desclasificar (entre 1000m y 2000m 
  desclasificar 2% por cada 100m)          
Posición de funcionamiento   Vertical ± 10°          

Características eléctricas              
Tipo de arrancador   ATS22---Q ATS22---S6    
Tensión asignada de empleo V 230 a 440 a 50/60 Hz 208 a 600 a 50/60 Hz    
Frecuencia   50…60Hz          
Tensión de salida   Tensión trifásica máxima igual a la tensión de alimentación          
Tension de alimentación de control V 110 y 230          
Protecciones   Sobre corriente,baja corriente, desbalanse de corriente, 
  sequencia de fase, pérdida de fase, bajo voltaje, sobre 
  voltaje, entrada para sonda PTC y sobre carga          
Tiempo de arranque ajustable S 1…60          
Tiempo de parada ajustable S 1…60          

Numeros entradas y salidas              
Entrada análoga   1 PTC          
Entrada lógica   3          
Salida relé   2 (NC/NA)          

Partidor              
Número de fases controladas   3          
Tipo de control   Rampa de voltaje configurable          
Ciclo de operación   Estándar          

Comunicación              
Integrado   Modbus          

Presentación: 2/14 
Características: 2/15
Referencias: 2/16
Accesorios: 2/18
Esquemas: 2/19
Dimensiones: 2/20
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Arrancadores suaves 
Altistart 22

Arrancadores suaves
Altistart 22
Tensión de alimentación trifásica 230...440 V
Referencias

Conexión en acoplamiento en estrella del motor
La potencia del motor se indica en kW de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-4-2. Alimentación de control de 220 V 

zH 06/05 - V 044…032 ed ovisergorp rodacnarrArotoM

Potencia indicada en la Corriente 
nominal
(In) 

(1)

Corriente ajus-
te de fábrica
(IcL) 

(1) (2) 

Potencia 
disipada a 
corriente 
nominal (4)

Dimensiones
(An  F  Al) mm

Referencia Peso

230 V 400 V 440 V

gkWAAWkWkWk

4 7,5 7,5 14,8 17 39 130  169  265 ATS-22D17Q 7,000

7,5 15 15 28,5 32 44 130  169  265 ATS-22D32Q 7,000

11 22 22 42 47 48 130  169  265 ATS-22D47Q 7,000

15 30 30 57 62 59 145  207  295 ATS-22D62Q 12,000

18,5 37 37 69 75 63 145  207  295 ATS-22D75Q 12,000

22 45 45 81 88 66 145  207  295 ATS-22D88Q 12,000

30 55 55 100 110 73 150  229  356 ATS-22C11Q 18,000

37 75 75 131 140 82 150  229  356 ATS-22C14Q 18,000

45 90 90 162 170 91 150  229  356 ATS-22C17Q 18,000

55 110 110 195 210 117 206  299  425 ATS-22C21Q 33,000

75 132 132 233 250 129 206  299  425 ATS-22C25Q 33,000

90 160 160 285 320 150 206  299  425 ATS-22C32Q 33,000

110 220 220 388 410 177 206  299  425 ATS-22C41Q 33,000

132 250 250 437 480 218 304  340  455 ATS-22C48Q 50,000

160 315 355 560 590 251 304  340  455 ATS-22C59Q 50,000

Conexión en el acoplamiento triángulo del motor
La potencia del motor se indica en kW de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-4-2. Alimentación de control de 220 V 

zH 06/05 - V 044…032 ed ovisergorp rodacnarrArotoM

Potencia indicada en la Corriente
nominal
(In) 

(1)

Corriente ajus-
te de fábrica
(IcL) 

(1) (3) 

Potencia 
disipada a 
corriente 
nominal (4)

Dimensiones
(An  F  Al) mm

Referencia Peso

230 V 400 V 440 V

gkWAAWkWkWk

5,5 11 15 25 17 39 130  169  265 ATS-22D17Q 7,000

11 22 22 48 32 44 130  169  265 ATS-22D32Q 7,000

18,5 45 45 70 47 48 130  169  265 ATS-22D47Q 7,000

22 55 55 93 62 59 145  207  295 ATS-22D62Q 12,000

30 55 75 112 75 63 145  207  295 ATS-22D75Q 12,000

37 75 75 132 88 66 145  207  295 ATS-22D88Q 12,000

45 90 90 165 110 73 150  229  356 ATS-22C11Q 18,000

55 110 110 210 140 82 150  229  356 ATS-22C14Q 18,000

75 132 132 255 170 91 150  229  356 ATS-22C17Q 18,000

90 160 160 315 210 117 206  299  425 ATS-22C21Q 33,000

110 220 220 375 250 129 206  299  425 ATS-22C25Q 33,000

132 250 250 480 320 150 206  299  425 ATS-22C32Q 33,000

160 315 355 615 410 177 206  299  425 ATS-22C41Q 33,000

220 355 400 720 480 218 304  340  455 ATS-22C48Q 50,000

250 400 500 885 590 251 304  340  455 ATS-22C59Q 50,000

(1) In  ere a la corriente continua máxima para la clase 10. IcL  ere al calibre del arrancador.
(2) El ajuste de fábrica de la corriente corresponde a la corriente nominal de un motor de clase 10 de 400 V y 4 polos estándar (aplicación están-

(3) otor.
(4) Incluye la potencia disipada por el ventilador.

ATS-22D17Q

ATS-22D62Q

ATS-22C11Q

Presentación: 2/14 
Características: 2/15
Referencias: 2/16
Accesorios: 2/18
Esquemas: 2/19
Dimensiones: 2/20
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Arrancadores suaves 
Altistart 22
Tensión de alimentación trifásica 208...600 V
Referencias

Conexión a la línea de alimentación del motor
La potencia del motor se indica en kW de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-4-2. Alimentación de control de 220 V

zH 06/05 - V 006…032 ed ovisergorp rodacnarrArotoM

Potencia indicada en la placa Corriente
nominal
(In) 

(1)

Corriente 
ajuste de 
fábrica (IcL) (1) (2)

Potencia 
disipada a 
corriente 
nominal (3)

Dimensiones 
(An  F  Al) mm

Referencia Peso

230 V 400 V 440 V 500 V

gkWAAWkWkWkWk

4 7,5 7,5 9 14 17 39 130  169  265 ATS-22D17S6 7,000

7,5 15 15 18,5 27 32 44 130  169  265 ATS-22D32S6 7,000

11 22 22 30 40 47 48 130  169  265 ATS-22D47S6 7,000

15 30 30 37 52 62 59 145  207  295 ATS-22D62S6 12,000

18,5 37 37 45 65 75 63 145  207  295 ATS-22D75S6 12,000

22 45 45 55 77 88 66 145  207  295 ATS-22D88S6 12,000

30 55 55 75 96 110 73 150  229  356 ATS-22C11S6 18,000

37 75 75 90 124 140 82 150  229  356 ATS-22C14S6 18,000

45 90 90 110 156 170 91 150  229  356 ATS-22C17S6 18,000

55 110 110 132 180 210 117 206  299  425 ATS-22C21S6 33,000

75 132 132 160 240 250 129 206  299  425 ATS-22C25S6 33,000

90 160 160 220 302 320 150 206  299  425 ATS-22C32S6 33,000

110 220 220 250 361 410 177 206  299  425 ATS-22C41S6 33,000

132 250 250 315 414 480 218 304  340  455 ATS-22C48S6 50,000

160 315 355 400 477 590 251 304  340  455 ATS-22C59S6 50,000

Potencia del motor ofrecida en HP. Alimentación de control de 110 V
zH 06/05 - V 006…802 ed ovisergorp rodacnarrArotoM

Potencia indicada en la placa Corriente
nominal
(In) 

(1)

Corriente 
ajuste de 
fábrica
(IcL) 

(1) (2)

Potencia 
disipada a 
corriente 
nominal (3)

Dimensiones 
(An  F  Al) mm

Referencia Peso

208 V 230 V 460 V 575 V

gkWAAHPHPHPHP

3 5 10 15 14 17 39 130  169  265 ATS-22D17S6U 7,000

7,5 10 20 25 27 32 44 130  169  265 ATS-22D32S6U 7,000

– 15 30 40 40 47 48 130  169  265 ATS-22D47S6U 7,000

15 20 40 50 52 62 59 145  207  295 ATS-22D62S6U 12,000

20 25 50 60 65 75 63 145  207  295 ATS-22D75S6U 12,000

25 30 60 75 77 88 66 145  207  295 ATS-22D88S6U 12,000

30 40 75 100 96 110 73 150  229  356 ATS-22C11S6U 18,000

40 50 100 125 124 140 82 150  229  356 ATS-22C14S6U 18,000

50 60 125 150 156 170 91 150  229  356 ATS-22C17S6U 18,000

60 75 150 200 180 210 117 206  299  425 ATS-22C21S6U 33,000

75 100 200 250 240 250 129 206  299  425 ATS-22C25S6U 33,000

100 125 250 300 302 320 150 206  299  425 ATS-22C32S6U 33,000

125 150 300 350 361 410 177 206  299  425 ATS-22C41S6U 33,000

150 – 350 400 414 480 218 304  340  455 ATS-22C48S6U 50,000

– 200 400 500 477 590 251 304  340  455 ATS-22C59S6U 50,000

(1) In  ere a la corriente continua máxima para la clase 10. IcL  ere al calibre del arrancador.
(2) otor.
(3) Incluye la potencia disipada por el ventilador.

ATS-22D17Q

ATS-22D17Q

Arrancadores suaves 
Altistart 22
Tensión de alimentación trifásica 208...600 V
Referencias

Presentación: 2/14 
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Arrancadores suaves 
Altistart 22

Arrancadores suaves
Altistart 22
Herramientas de diálogo y configuración enlace serie Modbus
Accesorios

Software de configuración SoMove
Presentación
Este software permite al usuario confi gurar, ajustar, depurar y organizar las tareas de mantenimiento del arrancador 
progresivo Altistart 22. También se puede utilizar para personalizar los menús del terminal de visualización integrado.

Referencia
 serodacnarra araPnóicpircseD

progresivos
Referencia Peso

kg

Software de confi guración SoMove lite ––22 S-TA
Cableado USB/RJ45
equipado con un conector USB y un conector RJ45.
Para conectar un PC al arrancador Altistart 22.
Longitud: 2,5 m.

ATS-22 TCSM-CNAM 3M002P 0,115

Terminal de visualización remoto
Presentación
Este terminal permite al interface hombre-máquina del arrancador progresivo Altistart 22 ubicarse en un lugar remoto 
en la puerta de un cofre de pie. Cuenta con un grado de protección IP 54/NEMA 12 o IP 65 en función del modelo.
Se utiliza para:
• Ajustar y confi gurar el arrancador de forma remota
• Mostrar el estado y los fallos del arrancador de forma remota.
Su temperatura de funcionamiento máxima es de 50 °C. 

Descripción
1  Pantalla de 4 dígitos.
2  Tecla de selección/validación ENT: abre un menú o valida el valor elegido.
3  Teclas de navegación  , .
4  Tecla de selección ESC: se utiliza para salir de un menú.

Referencias

Descripción
Grado de 
protección

Longitud 
m

Dimensiones
An  F  Al mm

Referencia Peso
kg

Terminales de visualización remotos
También se requiere un cableado de 
montaje remoto - VW3 A1 104 Rpp

IP 54/NEMA 
12

– 50  15  70 VW3-G22 101 0,250

IP 65 – 66  19  106 VW3-G22 102 0,275

Cableados de montaje remoto
equipados con 2 conectores RJ45

– 1 – VW3-A1 104 R10 0,050
– 3 – VW3-A1 104 R30 0,150

Enlace serie Modbus
Conexión a través del cuadro de distribución y conectores RJ45

dutignoLoremúNnóicpircseD
m

Referencia Peso
kg

Cuadro de distribución Modbus 
con 10 conectores RJ45

1 – LU9 GC3 0,500

Cableados para enlace serie Modbus
con 2 conectores RJ45

2 0,3 VW3-A8 306 R03 0,025
1 VW3-A8 306 R10 0,060
3 VW3-A8 306 R30 0,130

Cajas de unión en T Modbus
(con cable integrado)

3 0,3 VW3-A8 306 TF03 0,190
1 VW3-A8 306 TF10 0,210

Terminadores de línea (2) (3)
R = 120 Ω
C = 1 nf

4 – VW3-A8 306 RC 0,010

R = 120 Ω 4 – VW3-A8 306 R 0,010

(1) El cable depende del tipo de controlador o autómata.
(2) Venta por lotes 2 u.
(3) Depende de la arquitectura de bus.

SoMove.

VW3-G22 101

4

1

2

3

4 2
2

21 3 4

Controlador 
programable  
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)

Ejemplo de una conexión con 
un enlace serie Modbus a través 
de un cuadro de distribución con 
conectores RJ45.

ATS 22

Arrancadores suaves 
Altistart 22

Arrancadores suaves
Altistart 22
Herramientas de diálogo y configuración enlace serie Modbus
Accesorios

Presentación: 2/14 
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Arrancadores suaves 
Altistart 22
Esquemas

ATS-22pppQ y ATS22pppS6: control 220 Vac, 
entrada lógica (LI) 24Vcc, 2 hilos, parada rueda libre

ATS-22pppQ y ATS22pppS6: control 220 Vac, 
entrada lógica (LI) 24 Vcc,  3 hilos

220V 220V

ATS22pppS6U:  control 110 Vac, 
entrada lógica (LI) 110 Vac, 3-hilos

Presentación: 2/14 
Características: 2/15
Referencias: 2/16
Accesorios: 2/18
Esquemas: 2/19
Dimensiones: 2/20
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Arrancadores suaves 
Altistart 22

Arrancadores suaves
Altistart 22
Dimensiones

ATS-22D17 a D88
Para tamaños D17 a D88, el ventilador se vende por separado

c: dimensiones del producto solo
c1: dimensiones del producto con ventilador

ATS-22C11 a C17

ATS-22C21 a C59

ATS22 Tamaño
a b c c1 e H Estandar

G

Con
ventilador

G1
D

mm
Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

D17 A

130 265 169 209 6.5 250 100 65  7 5.5D32 A

D47 A

D62 B

145 295 207 247 10.5 276 115 80  7 7.8D75 B

D88 B

ATS22
tamaño

C
a b c c1 e H G1 P Q Q1 S D1 D2 D3 Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

C11

150 356 229.5 269.5 10.5 331 120 40.5 34.5 5 20 9 7 6 12.2C14

C17

ATS22 Tamaño a b c e H G1 P Q Q1 S D1 D2 Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

C21 D

206 425 299 15 396 157 60 40 1.3 30 13.5 9 20.5
C25 D

C32 D

C41 D

C48 E
304 455 339.7 15 426 264 94 55 1 40 13.5 9 33

C59 E

Para tamaños C11 a C17, el ventilador se vende por separado

Para tamaños C21 a C59, ventilador integrado
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Baja Tensión

CARACTERÍSTICAS CABLE

Cables para instalaciones interiores o receptoras

186

Tensión nominal:  0,6/1 kV
Norma diseño:   UNE 21123-2
Designación genérica:  RV-K

– Norma de diseño: UNE 21123-2; CENELEC HD 21.3 S3; CEI 60227-3.
– Temperatura de servicio (instalación fija):-25 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico).
– Tensión nominal: 300/500 V hasta 1 mm2 (HO5V-K) y 450/750 V (HO7V-K) desde 1,5 mm2.
– Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 2000 V en los cables H05V-K y 2500 V en los cables H07V-K.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisión CLH < 14%).

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico, recocido.
Flexibilidad:  Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
 (Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Colores:  Negro.
  Blanco, suministrado en cajas en las secciones: 2x1.5, 2x2.5, 3G1.5, 3G2.5.

RETENAX FLEX

APLICACIONES
• Cable de fácil pelado y alta flexibilidad para instalaciones subterráneas en general e instalaciones al aire en las que se requiere una
   gran facilidad de manipulación y no es obligatorio Afumex (AS).

– Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas (ITC-BT 07).
– Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267 / 2004).

Los cables RV-K no están permitidos en servicios provisionales en general (obras, ferias, stands... ITC-BT 33, 34 ...) ni para servicios 
móviles, ni prolongadores (ver Bupreno H07RN-F).

Cable flexible Resistencia a la
absorción 
del agua

Baja emisión
de halógenos

UNE-EN 50267-2-1

Resistencia 
al frío

Resistencia a los
rayos ultravioleta

Resistencia a los
agentes químicos

Resistencia a las
grasas y aceites

No propagación
de la llama

UNE-EN 60332-1-2



Baja TensiónCables para instalaciones interiores o receptoras

187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximado)

Tensión nominal:  0,6/1 kV
Norma diseño:   UNE 21123-2
Designación genérica:  RV-K

RETENAX FLEX

Número de 
conductores 

x sección
mm2

Espesor de 
aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia del 
conductor 

a 20ºC W/km

Intensidad 
admisible 
al aire (1)

A

Intensidad admisible 
enterrado (2)

A

Caída de tensión V/A km (2)

cos f = 1 cos f = 0,8

1 x 1.5 0.7 5.7 42 13.3 21      21 26,50 21,36
1 x 2.5 0.7 6.2 54 7.98 29 27,5   15,92 12,88
1 x 4 0.7 6.6 70 4.95 38 35      9,96 8,1
1 x 6 0.7 7.2 91 3.3 49 44 6,74 5,51
1 x 10 0.7 8.3 135 1.91 68 58 4 3,31
1 x 16 0.7 9.4 191 1.21 91 75 2,51 2,12
1 x 25 0.9 11 280 0.78 116 96 1,59 1,37
1 x 35 0.9 12.5 389 0.554 144 117 1,15 1,01
1 x 50 1 14.2 537 0.386 175 138 0,85 0,77
1 x 70 1.1 15.8 726 0.272 224 170 0,59 0,56
1 x 95 1.1 17.9 958 0.206 271 202 0,42 0,43
1 x 120 1.2 18.9 1170 0.161 314 230 0,34 0,36
1 x 150 1.4 21.2 1460 0.129 363 260 0,27 0,31
1 x 185 1.6 23.8 1830 0.106 415 291 0,22 0,26
1 x 240 1.7 26.7 2310 0.0801 490 336 0,17 0,22
1 x 300 1.8 29.3 3100 0.0641 630 380 0,14 0,19

2 x 1.5 0.7 8.7 95 13.3 24 24       30,98 24,92
2 x 2.5 0.7 9.6 125 7.98 33 32       18,66 15,07
2 x 4 0.7 10.5 165 4.95 45 42       11,68 9,46
2 x 6 0.7 11.7 215 3.3 57 53 7,9 6,42
2 x 10 0.7 13.9 330 1.91 76 70 4,67 3,84
2 x 16 0.7 16.9 503 1.21 105 91 2,94 2,45
2 x 25 0.9 20.6 775 0.78 123 116 1,86 1,59
2 x 35 0.9 23.6 1060 0.554 154 140 1,31 1,16
2 x 50 1 27 1470 0.386 188 166 0,99 0,88

3 G 1.5 0.7 9.2 110 13.3 24 24       30,98 24,92
3 G 2.5 0.7 10.1 150 7.98 33 32       18,66 15,07
3 G 4 0.7 11.1 200 4.95 45 42       11,68 9,46
3 G 6 0.7 12.3 270 3.3 57 53 7,9 6,42
3 G 10 0.7 14.7 415 1.91 76 70 4,67 3,84
3 G 16 0.7 18 639 1.21 105 91 2,94 2,45
3 x 25 0.9 21.4 946 0.78 110 96 1,62 1,38
3 x 35 0.9 25.1 1355 0.554 137 117 1,17 1,01
3 x 50 1 28.8 1900 0.386 167 138 0,86 0,77
3 x 70 1.1 32.3 2550 0.272 214 170 0,6 0,56

 
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
                XLPE3 con instalación tipo F           columna 11 (1x trifásica).
                XLPE2 con instalación tipo E           columna 12 (2x, 3G monofásica).
                XLPE3 con instalación tipo E           columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K.m/W. 
                XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu)           1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
                XLPE2 con instalación tipo D (Cu)           2x, 3G monofásica.
(Ver página 28).



Baja TensiónCables para instalaciones interiores o receptoras

188

Tensión nominal:  0,6/1 kV
Norma diseño:   UNE 21123-2
Designación genérica:  RV-K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximado )- continuación

CÁLCULOS

Intensidades máximas admisibles: Ver  apartado A para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución 
subterráneas ver apartado C o C bis).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.

RETENAX FLEX

Número de 
conductores 

x sección
mm2

Espesor de 
aislamiento

mm

Diámetro
exterior

mm

Peso total
kg/km

Resistencia del 
conductor 

a 20ºC W/km

Intensidad 
admisible 
al aire (1)

A

Intensidad admisible 
enterrado (2)

A

Caída de tensión V/A km (2)

cos f = 1 cos f = 0,8

3 x 95 1,1 35,9 3290 0,206 259 202 0,43 0,42
3 x 120 1,2 39,2 4060 0,161 301 230 0,34 0,35
3 x 150 1,4 44,2 5070 0,129 343 260 0,28 0,3
3 x 185 1,6 50,3 6400 0,106 391 291 0,22 0,26
3 x 240 1,7 56,7 8200 0,0801 468 336 0,17 0,21
3 x 300 1,8 62,2 10450 0,0641 - 380 0,14 0,18

4 G 1,5 0,7 9,9 135 13,3 20 21      26,94 21,67
4 G 2,5 0,7 11 180 7,98 26,5 27,5   16,23 13,1
4 G 4 0,7 12,1 245 4,95 36 35      10,16 8,23
4 G 6 0,7 13,5 330 3,3 46 44 6,87 5,59
4 G 10 0,7 16,2 520 1,91 65 58 4,06 3,34
4 x 16 0,7 19,9 796 1,21 87 75 2,56 2,13
4 x 25 0,9 24 1240 0,78 110 96 1,62 1,38
4 x 35 0,9 27,7 1700 0,554 137 117 1,17 1,01
4 x 50 1 32,2 2430 0,386 167 138 0,86 0,77
4 x 70 1,1 35,8 3260 0,272 214 170 0,6 0,56
4 x 95 1,1 39,8 4210 0,206 259 202 0,43 0,42
4 x 120 1,2 43,7 5178 0,161 301 230 0,34 0,35
4 x 150 1,4 49,5 6476 0,129 343 260 0,28 0,3
4 x 185 1,6 56,1 8778 0,106 391 291 0,22 0,26
4 x 240 1,7 63,2 10526 0,0801 468 336 0,17 0,21

5 G 1,5 0,7 10,8 160 13,3 20 21      26,94 21,67
5 G 2,5 0,7 12 215 7,98 26,5 27,5   16,23 13,1
5 G 4 0,7 13,2 300 4,95 36 35      10,16 8,23
5 G 6 0,7 14,8 400 3,3 46 44 6,87 5,59
5 G 10 0,7 17,7 630 1,91 65 58 4,06 3,34
5 G 16 0,7 21,8 976 1,21 87 75 2,56 2,13
5 G 25 0,9 26,2 1460 0,78 110 96 1,62 1,38
5 G 35 0,9 30,6 2070 0,54 137 117 1,17 1,01

 
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
                XLPE3 con instalación tipo F           columna 11 (1x trifásica).
                XLPE2 con instalación tipo E           columna 12 (2x, 3G monofásica).
                XLPE3 con instalación tipo E           columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K.m/W. 
                XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu)           1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
                XLPE2 con instalación tipo D (Cu)           2x, 3G monofásica.
(Ver página 28).
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Tubos de PE Flexipol

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN10 / SDR 17 Rollos

PN10 / SDR 17 Barras

PN16 / SDR 11 Rollos

PN16 / SDR 11 Barras

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

0590320102 32 2,0 0,510
0590400102 40 2,4 0,828
0590500102 50 3,0 1,287
0590630102 63 3,8 1,969
0590750102 75 4,5 2,713
0590900102 90 5,4 3,813
0591100102 110 6,6 5,651

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

059063010 63 3,8 1,912
059075010 75 4,5 2,650
059090010 90 5,4 3,772
059110010 110 6,6 5,447
059125010 125 7,4 7,034
059140010 140 8,3 8,714
059160010 160 9,5 11,281
059180010 180 10,7 14,583
059200010 200 11,9 17,577
059225010 225 13,4 22,400
059250010 250 14,8 27,496
059280010 280 16,6 34,936
059315010 315 18,7 44,125
059355010 355 21,1 55,804
059400010 400 23,7 69,931
059450010 450 26,7 88,543
059500010 500 29,7 109,971
059560010 560 33,2 136,271
059630010 630 37,4 175,890
059710010 710 42,1 219,121
059800010 800 47,4 275,497
059900010 900 53,3 353,043
059100010 1000 59,3 432,567

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

0600200162 20 2,0 0,357
0600250162 25 2,3 0,479
0600320162 32 3,0 0,718
0600400162 40 3,7 1,182
0600500162 50 4,6 1,844
0600630162 63 5,8 2,797
0600750162 75 6,8 3,829
0600900162 90 8,2 5,433
0601100162 110 10,0 7,980

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

060063016 63 5,8 2,763
060075016 75 6,8 3,796
060090016 90 8,2 5,437
060110016 110 10 7,884
060125016 125 11,4 10,304
060140016 140 12,7 12,671
060160016 160 14,6 16,481
060180016 180 16,4 21,316
060200016 200 18,2 25,720
060225016 225 20,5 32,828
060250016 250 22,7 40,321
060280016 280 25,4 50,944
060315016 315 28,6 64,294
060355016 355 32,2 81,033
060400016 400 36,3 102,258
060450016 450 40,9 129,231
060500016 500 45,4 159,821
060560016 560 50,8 198,593
060630016 630 57,2 255,301

FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE100
Conducción de Agua a Presión
Fabricados según Norma UNE-EN 12201

COLOR Y APLICACIONES
Negro Banda Azul: Agua Potable
Negro-Negro Banda Marrón: Agua no Potable
Negro Banda Morada: Agua Reciclada

MARCAJE: 
MASA FLEXIPOL

FORMATO DE SUMINISTROS*:
Hasta  Ø 90 en rollos de 100 metros
Ø 110 en rollos de 50 metros y 100 metros
Desde Ø 20 hasta Ø 110 barras de 6 metros
Desde Ø 90 hasta  Ø280 en barras de 12  metros
Desde Ø 315 hasta  Ø 1000 en barras de 13  metros
* Otros formatos, presiones y aplicaciones consultar

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST

Referencia Ø E/Ud

PMF1P 90 58,40
PMF1P 110 77,37
PMF1P 125 78,90
PMF1P 160 169,56
PMF1P 180 125,56
PMF1P 225 201,41
PMF1P 250 248,04

MANGUITO PN16 / SDR 11

Referencia Ø E/Ud

PC4M1P 90 69,75
PC4M1P 110 83,86
PC4M1P 125 89,86
PC4M1P 160 167,68
PC4M1P 180 155,52
PC4M1P 225 237,25
PC4M1P 250 297,32

CODOS 45° MACHO HEMBRA PN16 / SDR 11

TUBO PUSH FAST PE100 PN16 / SDR 11

Referencia Ø Ext. PN/SDR Espesor Barras de 6 m 
p/Ud

Barras de 12 m 
p/Ud

059090010P 90 10/17 5,4 52,12 77,48
060090016P 90 16/11 8,2 62,34 99,36
059110010P 110 10/17 6,6 74,07 111,25
060110016P 110 16/11 10,0 90,05 144,18
059125010P 125 10/17 7,4 85,72 132,87
060125016P 125 16/11 11,4 107,53 177,33
059160010P 160 10/17 9,5 154,25 230,74
060160016P 160 16/11 14,6 188,54 301,57
059180010P 180 10/17 10,7 157,00 253,34
060180016P 180 16/11 16,4 202,47 344,70
059225010P 225 10/17 13,4 245,55 396,78
060225016P 225 16/11 20,5 315,11 537,79
059250010P 250 10/17 14,8 300,15 484,93
060250016P 250 16/11 22,7 253,34 659,23

Referencia Ø E/Ud

PC4F1P 90 89,18
PC4F1P 110 112,77
PC4F1P 125 119,46
PC4F1P 160 240,46
PC4F1P 180 206,11
PC4F1P 225 322,52
PC4F1P 250 405,24

Referencia Ø E/Ud

PC4B1P 90 105,00
PC4B1P 110 107,89
PC4B1P 125 142,26
PC4B1P 160 279,70
PC4B1P 180 241,26
PC4B1P 225 367,81
PC4B1P 250 496,84

CODOS 45° HEMBRA HEMBRA PN16 / SDR 11 CODOS 45° HEMBRA EMBRIDADO PN16 / SDR 11

Referencia Ø E/Ud

PC9M1C 90 66,10
PC9M1C 110 78,84
PC9M1C 125 82,80
PC9M1C 160 158,40
PC9M1C 180 150,04
PC9M1C 225 228,15
PC9M1C 250 294,84

Referencia Ø E/Ud

PC9F1P 90 88,74
PC9F1P 110 112,02
PC9F1P 125 118,58
PC9F1P 160 243,82
PC9F1P 180 217,41
PC9F1P 225 344,60
PC9F1P 250 446,72

CODOS 90° MACHO HEMBRA PN16 / SDR 11 CODOS 90° HEMBRA HEMBRA PN16 / SDR 11
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PVC-U & PVC-C VALVES

103

D CODE REF. DN PN L H E
16 09010 05 67 016 15 16 14 84 52

20 09011 05 67 020 15 16 16 84 52

25 09012 05 67 025 20 16 19 108 62

32 09013 05 67 032 25 16 22 119 70

40 09014 05 67 040 32 16 26 142 84

50 09015 05 67 050 40 16 31 162 94

63 09016 05 67 063 50 16 38 192 117

75 09017 05 67 075 65 10 44 232 148

90 09018 05 67 090 80 10 51 269 179

110 09019 05 67 110 80 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 09020 05 67 616 15 16 14 84 52

½” 09021 05 67 620 15 16 16 84 52

¾” 09022 05 67 625 20 16 19 108 62

1” 09023 05 67 632 25 16 22 119 70

1¼” 09024 05 67 640 32 16 26 142 84

1½” 09025 05 67 650 40 16 31 162 94

2” 09026 05 67 663 50 16 38 192 117

2½” 09027 05 67 675 65 10 44 232 148

3” 09028 05 67 690 80 10 51 269 179

4” 09029 05 67 710 80 10 61 279 179

D CODE REF. DN PN L H E
16 18751 05 67 016 VI 15 16 14 84 52

20 18752 05 67 020 VI 15 16 16 84 52

25 18753 05 67 025 VI 20 16 19 108 62

32 18754 05 67 032 VI 25 16 22 119 70

40 18755 05 67 040 VI 32 16 26 142 84

50 18756 05 67 050 VI 40 16 31 162 94

63 18757 05 67 063 VI 50 16 38 192 117

75 18758 05 67 075 VI 65 10 44 232 148

90 18759 05 67 090 VI 80 10 51 269 179

110 18760 05 67 110 VI 80 10 61 279 179

G CODE REF. DN PN L H E
⅜” 18761 05 67 616 VI 15 16 14 84 52

½” 18762 05 67 620 VI 15 16 16 84 52

¾” 18763 05 67 625 VI 20 16 19 108 62

1” 18764 05 67 632 VI 25 16 22 119 70

1¼” 18765 05 67 640 VI 32 16 26 142 84

1½” 18766 05 67 650 VI 40 16 31 162 94

2” 18767 05 67 663 VI 50 16 38 192 117

2½” 18768 05 67 675 VI 65 10 44 232 148

3” 18769 05 67 690 VI 80 10 51 269 179

4” 18770 05 67 710 VI 80 10 61 279 179

D

LL

E

H

D

LL

E

H

G

LL

E

H

G

LL

E

H

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em EPDM

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en EPDM

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT1

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Anéis tóricos em Viton®

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Anillos tóricos en Viton®

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Joints toriques en Viton®

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in Viton®

UP-S. 67. SF4

Válvula de retenção
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Anéis tóricos em Viton®

Válvula anti-retorno
• Cuerpo en PVC-U
• Roscar hembra BSP
• Anillos tóricos en Viton®

Clapet à ressort
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Joints toriques en Viton®

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in Viton®

UP-S. 67. FT4
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APÈNDIX 6: VÀLVULA DE BOLA 



03 VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

CONDICIONES DE TRABAJO / OPERATING CONDITIONS

• Temperatura máxima: 60°C
Maximum temperature: 60°C

• Presión máxima de servicio: 10 bar
Maximum service pressure: 10 bar

ENCOLAR - Dimensiones (mm) / SOCKET - Dimensions (mm)

CONSTRUCCIÓN

• 1 - Maneta: ABS
• 2 - Eje: PVC
• 3 - Tuerca: PVC
• 4 - Bola: PVC
• 5 - Anillo de cierre: PTFE
• 6 - Cuerpo: PVC
• 7 - Junta tórica: EPDM
• 8 - Manguito: PVC

ROSCAR - Dimensiones (mm) / THREAD - Dimensions (mm)

CONSTRUCCIÓN

• 1 - Maneta: ABS
• 2 - Eje: PVC
• 3 - Cuerpo: PVC
• 4 - Tuerca: PVC
• 5 - Manguito: PVC
• 6 - Bola: PVC
• 7 - Anillo de cierre: PTFE
• 8 - Junta tórica: EPDM

86 VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel.(+34) 93 446 27 80
Fax (+34) 93 456 90 32

CATÁLOGO TÉCNICO
www.salvadorescoda.com DATA SHEET

Código
Code

Medida
Size

DIN Ø Ø L I H hØd1 Ød2 D d
AA 03 331 DN15 20,25 19,75 50,50 15,00 107,00 63,00 80,00 24,00

AA 03 332 DN20 25,25 24,75 60,50 19,50 117,30 68,00 90,50 29,00

AA 03 333 DN25 32,25 31,75 68,00 25,00 103,80 83,00 101,60 30,50

AA 03 334 DN32 40,25 39,75 87,00 32,00 144,00 102,50 119,00 30,50

AA 03 335 DN40 50,30 49,70 101,00 38,00 161,00 121,50 141,00 38,00

AA 03 336 DN50 63,40 62,60 114,50 50,00 165,00 140,00 166,50 43,50

AA 03 337 DN65 75,45 74,55 138,50 63,00 254,50 193,50 205,00 62,00

AA 03 338 DN80 90,55 89,45 159,00 75,00 263,70 193,50 222,50 62,00

AA 03 339 DN100 110,40 109,80 210,00 100,00 318,00 250,00 275,00 68.50

2

1

3

4

5

876

H

d
2d

1

L

d

l

h

Código
Code

Medida
Size

Ø D Ø d L I H h

AA 03 341 1/2" 50,50 15,00 107,00 63,00 80,00 24,00

AA 03 342 3/4" 60,50 19,50 117,30 68,00 90,50 29,00

AA 03 343 1" 68,00 25,00 103,80 83,00 101,60 30,50

AA 03 344 1-1/4" 87,00 32,00 144,00 102,50 119,00 30,50

AA 03 345 1-1/2" 101,00 38,00 161,00 121,50 141,00 38,00

AA 03 346 2" 114,50 50,00 165,00 140,00 166,50 43,50

AA 03 347 2-1/2" 138,50 63,00 254,50 193,50 205,00 62,00

AA 03 348 3" 159,00 75,00 263,70 193,50 222,50 62,00

AA 03 349 4" 210,00 100,00 318,00 250,00 275,00 68.50

D

7

1

3

2

4

5

6 8

l

d

L

H
h

T

D

MATERIALS

1 - Lever: ABS
2 - Stem: PVC
3 - Thread: PVC
4 - Ball: PVC
5 - Seats: PTFE
6 - Body: PVC
7 - O-ring: EPDM
8 - Sleeve: PVC

MATERIALS

1 - Lever: ABS

2 - Stem: PVC

3 - Body: PVC

4 - Thread: PVC

5 - Sleeve: PVC

6 - Ball: PVC

7 - Seats: PTFE

8 - O-ring: EPDM



 

 

 
A N N E X   Núm.   5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

A0121000 4,292 h Oficial 1a 21,99 94,39
Oficial 1a

A012M000 138,075 h Oficial 1a muntador 23,11 3.190,91
Oficial 1a muntador

A012N000 0,320 h Oficial 1a d'obra pública 22,02 7,05
Oficial 1a d'obra pública

A013M000 138,075 h Ajudant muntador 19,85 2.740,79
Ajudant muntador

A0140000 4,772 h Manobre 18,39 87,76
Manobre

Grup A01 ................................... 6.120,90

Anticrack
HP67-36

20,650 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 o similar 4,81 99,33

Grup Ant.................................... 99,33

B0704200 0,278 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 28,87 8,03
Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

B0714000 0,113 M3 Morter de ciment portland especial sense retracció 875,00 98,44
Morter ciment portland especial sense retracció

Grup B07 ................................... 106,47

BD35UA40-80x80x100 1,000 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació 136,02 136,02

Grup BD3................................... 136,02

BDKZHLD0B 2,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 800x800mm,D400 281,54 563,08
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124

Grup BDK.................................. 563,08

BF22MB00 166,630 m Tub acer galv.s/sold.,D=3" 11,59 1.931,25
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3", segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35

Grup BF2................................... 1.931,25

BF3B1440 6,000 u Colze fosa 90°,2 unions brides,DN=80mm 43,80 262,80
Colze de fosa de 90° amb 2 unions de brides, de 80 mm de DN

BF3C1547 1,000 u Con red.fosa,DN=100-80mm, unions brides 33,06 33,06
Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de DN amb 2 unions
en brides

BF3D1430 6,000 u Brida connex.fosa,DN=80mm 33,54 201,24
Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN.

Grup BF3................................... 497,10

BFB1C600 7,933 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 5,17 41,01
Tub de polietilè de designació PE 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma
UNE-EN 12201-2

BFB1E600 279,473 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 7,32 2.045,74
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Grup BFB .................................. 2.086,75

BFW21B10 24,024 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" 72,04 1.730,69
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 3", per a roscar

BFWB1E62 70,130 u Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,p/soldar 62,09 4.354,37
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

Grup BFW.................................. 6.085,06

BFY21910 160,160 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" I ABRAÇADERA 1,49 238,64
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3" i abraçadera metal.

BFYB1E62 278,980 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,soldat 0,89 248,29
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, soldat

Grup BFY................................... 486,93
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

BG22TA10 161,762 m Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.tub 0,67 108,38
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
entubades, vistes, soterrades o superficials

BG22TK10 285,349 m Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 1,88 536,46
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

Grup BG2 .................................. 644,84

M01 1,980 H. Camió 7 Tn 32,30 63,95

Grup M01................................... 63,95

M03 4,495 H. Camió 20 Tn 48,25 216,90

Grup M03................................... 216,90

M07 10,797 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 604,95

Grup M07................................... 604,95

M08 3,163 H. Excavadora-carregado.s/erugues 78,44 248,09

Grup M08................................... 248,09

M09 9,778 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 614,06

Grup M09................................... 614,06

M12 8,871 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 605,96

Grup M12................................... 605,96

M13 22,464 H. Picó vibrant de 1350 Kg 12,19 273,84

Grup M13................................... 273,84

M14 4,000 H. Cuba especial 80,00 320,00

Grup M14................................... 320,00

M15 3,257 H. Corró vibratori de 8 Tn 50,44 164,30

Grup M15................................... 164,30

M18 13,164 H. Compressor 2 martells 16,58 218,25
M18Bequipbombeigmo 1,000 PA Equip bombeig morter 160,00 160,00
M18Bperfpressa 1,000 PA Equi barrinat broca diamant Ø110 o superior fins Ø250 380,00 380,00
M18electrogen 1,000 PA Grup electrògen subministrament elèctric qualsevol potència 280,00 280,00

Grup M18................................... 1.038,25

M19 0,278 H. Formigonera 165 Lts 1,77 0,49

Grup M19................................... 0,49

M20 0,023 H. Formigonera 250 Lts 2,87 0,06

Grup M20................................... 0,06

M21 0,317 H. Remolinador mecànic 5,28 1,67

Grup M21................................... 1,67

M22 0,317 H. Regle vibratori 4,86 1,54

Grup M22................................... 1,54

M33 0,686 H. Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,93 2,01
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

Grup M33................................... 2,01

M34 0,686 H. Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61 10,03

Grup M34................................... 10,03

MCANONARLL 8,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus llods 95,00 760,00
MCANONARM 2,110 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 25,95
MCANONARO 26,430 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 325,09
MCANONAT 161,700 Ut Cànon abocador Segons llei residus 3,25 525,53

Grup MCA.................................. 1.636,57

O07 15,432 H. Oficial paleta 1ª 24,00 370,36

Grup O07................................... 370,36

O08 0,686 H. Oficial 1ª 24,00 16,47

Grup O08................................... 16,47

O09 2,906 H. Oficial paleta 2ª 22,69 65,93

Grup O09................................... 65,93
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

O11 16,733 H. Manobre especialitzat 20,76 347,38

Grup O11................................... 347,38

O12 139,878 H. Manobre 20,06 2.805,95

Grup O12................................... 2.805,95

O13 20,524 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 367,58

Grup O13................................... 367,58

O14 20,894 H. Ajudant d'encofrador 15,92 332,63

Grup O14................................... 332,63

O15 3,343 H. Oficial 1ª ferrallista 17,91 59,88

Grup O15................................... 59,88

O16 3,343 H. Ajudant de ferrallista 15,92 53,23

Grup O16................................... 53,23

O22 2,691 H. Ajudant de muntador 20,44 55,00

Grup O22................................... 55,00

O38 124,067 H. Oficial 1ª electricista 23,78 2.950,31

Grup O38................................... 2.950,31

O39 124,067 H. Ajudant d'electricista 20,41 2.532,20

Grup O39................................... 2.532,20

O40 2,850 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 67,77

Grup O40................................... 67,77

O41 2,850 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 58,25

Grup O41................................... 58,25

O42 0,690 H. Operari de màquina 22,00 15,18

Grup O42................................... 15,18

O47 10,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 44,06 440,60

Grup O47................................... 440,60

P08301801 1,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 56,00
P08302101-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 1025 x 1025 x 45 364,00 364,00

Grup P08 ................................... 420,00

P1002 4,000 Ut Brida Major DN- (90) 38,30 153,20

Grup P10 ................................... 153,20

P1308 0,457 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 14,09

Grup P13 ................................... 14,09

P1451 43,430 M3 Sauló 15,85 688,37
P1478B 477,180 Ml Cable coure  4x50 mm2 9,13 4.356,65

Grup P14 ................................... 5.045,02

P1803 5,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 29,65

Grup P18 ................................... 29,65

P2051 2,152 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,52 3,27
P2063 7,286 Lt Desencofrant formigó 1,13 8,23
P2097 74,880 M3 Terra de prestec 1,19 89,11

Grup P20 ................................... 100,61

P2144 3,643 Kg Filferro 0,74 2,70
P2166 57,656 Kg Malla d'acer Fyk-5100 0,90 51,89

Grup P21 ................................... 54,59

P2233 36,430 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 20,77
P2271 232,850 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0,66 153,68
P2293 3,643 Kg Claus 0,42 1,53

Grup P22 ................................... 175,98

P2428 136,000 Ut Maó gero normal  de 29x14x10 0,12 16,32
P2451 269,070 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 24,22
P2462 47,732 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 4,30
P2466 63,200 Kg Calç apagada 0,07 4,42
P2468 11,400 Kg Ciment portland 0,10 1,14
P2474 116,100 Kg Ciment portland 0,10 11,61
P2487 98,190 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 3,93
P2495 0,082 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,10

Grup P24 ................................... 66,04

P28972 1,000 Ut Ventosa trifuncional DN-100 417,69 417,69

Grup P28 ................................... 417,69
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P32945B 477,180 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 372,20

Grup P32 ................................... 372,20

P402 2,000 Ut Vàlvula comporta DN-110 PN-16 165,63 331,26

Grup P40 ................................... 331,26

P461 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-90 PN-16 145,61 145,61
P461retencio 1,000 Ut Vàlvula retenció DN-90 PN-16 175,61 175,61
P467 0,036 M3 Llata fusta de pi 105,15 3,83

Grup P46 ................................... 325,05

P825 7,532 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 541,20

Grup P82 ................................... 541,20

P844 5,645 M3 Formigó HM-20 65,33 368,79
P8441 2,152 M3 Formigó HF-3,5 67,81 145,94
P8446 0,467 M3 Formió de neteja HL-150 63,15 29,50

Grup P84 ................................... 544,23

P966 4,000 Ut Brida Major DN- (110) 41,82 167,28

Grup P96 ................................... 167,28

PU070214 274,451 Ml Cinta senyalització serveis 0,03 8,23

Grup PU0................................... 8,23

U00005 4,000 ut increment per material perillos 25,00 100,00

Grup U00 ................................... 100,00

TOTAL............................. 43.965,44

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A17 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg)
Morter classe M 5 
Morter de ciment pòrtland i pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una pro-
porció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

O11 1,000 H. Manobre especialitzat 20,76 20,76
P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,10 25,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,23
P1308 1,100 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 33,92
M19 0,700 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,24
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 81,20 2,44

Mà d´obra............................................................................ 20,76
Maquinària .......................................................................... 1,24
Materials.............................................................................. 59,15
Altres ................................................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,59

A22 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:0.50:4 i 10 N/mm2 de resistència a compres-
sió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1,050 H. Manobre especialitzat 20,76 21,80
P2468 380,000 Kg Ciment portland 0,10 38,00
P2466 190,000 Kg Calç apagada 0,07 13,30
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,23
P1308 0,910 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 28,06
M20 0,750 H. Formigonera 250 Lts 2,87 2,15
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 103,50 3,11

Mà d´obra............................................................................ 21,80
Maquinària .......................................................................... 2,15
Materials.............................................................................. 79,59
Altres ................................................................................... 3,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 106,65

A23 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1,050 H. Manobre especialitzat 20,76 21,80
P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,10 25,00
P2466 250,000 Kg Calç apagada 0,07 17,50
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,16 0,23
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 30,53
M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 96,40 2,89

Mà d´obra............................................................................ 21,80
Maquinària .......................................................................... 1,33
Materials.............................................................................. 73,26
Altres ................................................................................... 2,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,28

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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E0206 Kg Coloc.acer en malla Fyk 5100
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb malla electrosoldada cor-
rugada d'acer Fyk-5100 i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg
sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 17,91 0,18
O16 0,010 H. Ajudant de ferrallista 15,92 0,16
P2166 1,050 Kg Malla d'acer Fyk-5100 0,90 0,95
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,30 0,04

Mà d´obra............................................................................ 0,34
Materials.............................................................................. 0,95
Altres ................................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,33

E0208 M2 Encofrat lloses fonam no vist
Encofrat i posterior desencofrat de lloses de fonament no vist, amb líquids desenco-
frants adients. Mesura: superficie teòrica encofrada.

O13 0,400 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 7,16
O14 0,500 H. Ajudant d'encofrador 15,92 7,96
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 2,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,18
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,30 0,49

Mà d´obra............................................................................ 15,12
Materials.............................................................................. 1,20
Altres ................................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,81

E0222 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments
SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sense mer-
mes.

O12 0,200 H. Manobre 20,06 4,01
P825 1,030 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 74,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 78,00 2,34

Mà d´obra............................................................................ 4,01
Materials.............................................................................. 74,01
Altres ................................................................................... 2,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,36

E0245 M2 Formigó de neteja de 10 cms
Capa de neteja de 10 cms. de gruix amb formigó HL-150. Mesura: superficie teòrica
projecte sense mermes.

O12 0,040 H. Manobre 20,06 0,80
P8446 0,102 M3 Formió de neteja HL-150 63,15 6,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,20 0,22

Mà d´obra............................................................................ 0,80
Materials.............................................................................. 6,44
Altres ................................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,46

E0513 M2 Encofrat de fusta cèrcol
Encofrat de fusta en cèrcol per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,800 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 14,33
O14 0,800 H. Ajudant d'encofrador 15,92 12,74
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,09
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 28,30 0,85

Mà d´obra............................................................................ 27,07
Materials.............................................................................. 1,23
Altres ................................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,15

E0514 M2 Encofrat de fusta en llosa
Encofrat de fusta en llosa per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,900 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 16,12
O14 0,900 H. Ajudant d'encofrador 15,92 14,33
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,09
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P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 31,70 0,95

Mà d´obra............................................................................ 30,45
Materials.............................................................................. 1,23
Altres ................................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,63

E0519 M2 Encofrat de fusta a murs
Encofrat de fusta en murs per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,500 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 8,96
O14 0,500 H. Ajudant d'encofrador 15,92 7,96
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,300 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,12
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 18,20 0,55

Mà d´obra............................................................................ 16,92
Materials.............................................................................. 1,26
Altres ................................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,73

E0526 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100
Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corrugades de
Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.

O15 0,012 H. Oficial 1ª ferrallista 17,91 0,21
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 15,92 0,19
P2271 1,000 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0,66 0,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,10 0,03

Mà d´obra............................................................................ 0,40
Materials.............................................................................. 0,66
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,09

E0538 M3 Formigó llosa Fck 250 Kg/cm2
Llosa de formigó per armar de resistencia característica de 250 Kg/cm2. Mesura:
Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 24,00 6,00
O12 1,700 H. Manobre 20,06 34,10
P825 1,050 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 75,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 115,50 3,47

Mà d´obra............................................................................ 40,10
Materials.............................................................................. 75,44
Altres ................................................................................... 3,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 119,01

E0543 M3 Formigó en mur Fck 25 N/mm2
Mur de formigó per armar de resistencia característica de 25 N/mm2. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

O12 1,500 H. Manobre 20,06 30,09
P825 1,050 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 75,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 105,50 3,17

Mà d´obra............................................................................ 30,09
Materials.............................................................................. 75,44
Altres ................................................................................... 3,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,70

ED351740-80x80x100 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació
Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 100 cm de fondària,
per a evacuació d'aigües, inclosa base de formigó prefabricat

A012N000 0,320 h Oficial 1a d'obra pública 22,02 7,05
A0140000 0,480 h Manobre 18,39 8,83
BD35UA40-80x80x100 1,000 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació 136,02 136,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,90 0,24

Mà d´obra............................................................................ 15,88
Materials.............................................................................. 136,02
Altres ................................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 152,14
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FDKZHLD4FA36B u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 800x800mm,D400,col.mort.,Pastes d'unió de
HISPALAM
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
B0704200 0,078 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 28,87 2,25
BDKZHLD0B 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

800x800mm,D400
281,54 281,54

Mà d´obra............................................................................ 19,83
Materials.............................................................................. 283,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 303,62

FFB1C625 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta
Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces especials i accessoris com col-
zes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o
arqueta

A012M000 0,320 h Oficial 1a muntador 23,11 7,40
A013M000 0,320 h Ajudant muntador 19,85 6,35
BFB1C600 1,010 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2
5,17 5,33

BFWB1E62 0,300 u Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,p/soldar 62,09 18,63
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,soldat 0,89 0,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,80 0,21

Mà d´obra............................................................................ 13,75
Materials.............................................................................. 24,85
Altres ................................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,81

FFB1E425 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces especials i accessoris com col-
zes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o
arqueta

A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 23,11 4,62
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 19,85 3,97
BFB1E600 1,010 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2
7,32 7,54

BFWB1E62 0,250 u Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,p/soldar 62,09 15,52
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,soldat 0,89 0,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

Mà d´obra............................................................................ 8,59
Materials.............................................................................. 23,95
Altres ................................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,67

GDG51457 m Canalització tub polietilè DN=110mm,corda niló,separadors, cinta senyalització
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nomi-
nal, de doble capa, cinta de senyalització i corda de niló interior del tub, col·locat a
la rasa, superficial o vist.

A0121000 0,010 h Oficial 1a 21,99 0,22
A0140000 0,010 h Manobre 18,39 0,18
BG22TK10 1,010 m Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
1,88 1,99

U070214 1,000 Ml Cinta de senyalització de serveis 0,24 0,24
P2451 1,000 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 0,09
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

Mà d´obra............................................................................ 0,60
Materials.............................................................................. 2,11
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,73

GDG59257 m Canalització tub polietilè, DN=40mm,corda niló,
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal,
de doble capa i corda de niló interior del tub, col·locat entubat, superficial o vist.

A0121000 0,010 h Oficial 1a 21,99 0,22
A0140000 0,010 h Manobre 18,39 0,18
BG22TA10 1,010 m Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.tub
0,67 0,68

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01
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Mà d´obra............................................................................ 0,40
Materials.............................................................................. 0,68
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,09

GF22MB11 m Tub acer galv.sold.(W),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,col.superf.,rasa,entubat
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, col·locat superficialment, fons rasa, entubat.

A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 23,11 8,09
A013M000 0,350 h Ajudant muntador 19,85 6,95
BF22MB00 1,020 m Tub acer galv.s/sold.,D=3" 11,59 12,06
BFW21B10 0,150 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" 72,04 10,81
BFY21910 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" I ABRAÇADERA 1,49 1,49
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,00 0,23

Mà d´obra............................................................................ 15,04
Materials.............................................................................. 24,36
Altres ................................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,63

GF3B1445 u Colze fosa 90°o 45º, unions brides,DN=80mm / 3",fons rasa o arqueta
Colze de fosa de 90° o 45º amb unions de brides i junta d'estanqueitat, de 80 mm
de DN o equivalent a 3", col·locat al fons de la rasa o arqueta.

A012M000 1,943 h Oficial 1a muntador 23,11 44,90
A013M000 1,943 h Ajudant muntador 19,85 38,57
BF3B1440 1,000 u Colze fosa 90°,2 unions brides,DN=80mm 43,80 43,80
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 83,50 1,25

Mà d´obra............................................................................ 83,47
Materials.............................................................................. 43,80
Altres ................................................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 128,52

GF3C1547 u Con reducció fosa,DN=100mm-80mm/3",unions embridades,fons rasa o arqueta
Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN o equiva-
lent a 3", amb unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·locada
al fons de la rasa o arqueta

A012M000 1,983 h Oficial 1a muntador 23,11 45,83
A013M000 1,983 h Ajudant muntador 19,85 39,36
BF3C1547 1,000 u Con red.fosa,DN=100-80mm, unions brides 33,06 33,06
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 85,20 1,28

Mà d´obra............................................................................ 85,19
Materials.............................................................................. 33,06
Altres ................................................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 119,53

GF3D1435 u Brida connex. fosa,DN=80mm/3",fons rasa o arqueta
Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN o equivalent a 3" amb unió embridada i
junta d'estanqueitat, i col·locat al fons de la rasa o arqueta

A012M000 1,943 h Oficial 1a muntador 23,11 44,90
A013M000 1,943 h Ajudant muntador 19,85 38,57
BF3D1430 1,000 u Brida connex.fosa,DN=80mm 33,54 33,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 83,50 1,25

Mà d´obra............................................................................ 83,47
Materials.............................................................................. 33,54
Altres ................................................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 118,26

P1286B-calaixgalva Ml Calaix de protecció acer galvanitzat calent 5mm, ancoratge a base, cargols acer inox.
Subministrament i execució de conjunt de calaix de protecció de la canonada, am-
ple total 70cm i cantell total 21cm, d'acer galvanitzat en calent de 5mm, segons plà-
nols de detall, format per xapa acer galvanitzat de 5mm de perfil en Omega, placa
de protecció de xapa acer galvanitzat de 5mm, cargolades amb cargols mascle-fe-
mella, conjunt de cargoleria d'acer inoxidable, execució de vinclament del calaix
amb tacs de subjecció químics a la base de recolzament, inclòs tot el petit material.
Totalment acabat i en correcte funcionament, segons plànols de detalls, criteris i ins-
truccions de la direcció facultativa.

A0125000 0,550 h Oficial 1a soldador 22,36 12,30
A0135000 0,550 h Ajudant soldador 19,60 10,78
B44Z502A-galvanitz 53,540 kg Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+galvanitzat

0,90 48,19

P7391320-01 4,000 ut Ancoratges metal·lics cargols acer inoxidable amb tac químic i
resines epoxi

0,80 3,20

P7391320-02 4,000 ut Ancoratges metal·lics cargols acer inoxidable mascle-femella 0,50 2,00
C200P000 0,550 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,10 1,71
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O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 24,00 7,20
O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,10 0,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 91,98

U010101 Ml Tall amb disc de paviments
Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat,
amb disc.

O08 0,026 H. Oficial 1ª 24,00 0,62
O11 0,026 H. Manobre especialitzat 20,76 0,54
M33 0,026 H. Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,93 0,08
M34 0,026 H. Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61 0,38
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,60 0,03

Mà d´obra............................................................................ 1,16
Maquinària .......................................................................... 0,46
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,65

U010105 M2 Demolició de paviments formigó
Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals,  mecànics i
compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega so-
bre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

O09 0,010 H. Oficial paleta 2ª 22,69 0,23
O12 0,010 H. Manobre 20,06 0,20
M18 0,010 H. Compressor 2 martells 16,58 0,17
M07 0,020 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,12
M12 0,031 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 2,12
%0154    3 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,80 0,08

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Maquinària .......................................................................... 3,41
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,92

U010207Bperfpressa PA Realització de perforació mur pressa, per 2 tubs Ø110mm perf. pas canonada., qualsevol gruix
Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, per dos tubs de
110mm de diàmetre, amb màquina perforadora percusora i rotativa, recolçada en
base existent o plataforma de treball a qualsevol alçada aigües avall de la pressa,
per tal de poder passar la canonades, per la col·locació del tram de canonada a tra-
vés de la perforació, càrrega i transport de runes a abocador autoritzat pel tracta-
ment de runes. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar-ho totalment perforat, segons plànols de detalls del procés constructiu, i
criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

O11 2,500 H. Manobre especialitzat 20,76 51,90
O07 2,500 H. Oficial paleta 1ª 24,00 60,00
O12 2,500 H. Manobre 20,06 50,15
M18Bperfpressa 1,000 PA Equi barrinat broca diamant Ø110 o superior fins Ø250 380,00 380,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 542,10 5,42

Mà d´obra............................................................................ 162,05
Maquinària .......................................................................... 380,00
Altres ................................................................................... 5,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 547,47

U010207Bperfsegell PA Segellat extrems tuberia formigó pressa i injecció morter c.p. esp.sense retrac.
Realització de segellat dels extrems de la tuberia, col.locació de tubets als dos ex-
trems de la perforació entre el perímetre a segellar, reomplert amb bombeig de mor-
ter de ciment portland especial sense retracció, per tal de reomplir l'espai entre la
canonada i el formigó armat al perímetre exterior de la canonada fins cobrir la junta
de la perforació i segellat de la junta en la seva totalitat. S'inclouen tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plà-
nols de detalls icriteris del promotor i la Direcció Facultativa.

O11 2,000 H. Manobre especialitzat 20,76 41,52
O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00
O12 1,000 H. Manobre 20,06 20,06
M18Bequipbombeigmo 1,000 PA Equip bombeig morter 160,00 160,00
B0714000 0,090 M3 Morter de ciment portland especial sense retracció 875,00 78,75
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 324,30 3,24

Mà d´obra............................................................................ 85,58
Maquinària .......................................................................... 160,00
Materials.............................................................................. 78,75
Altres ................................................................................... 3,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 327,57
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U010207perfelectro PA Instal·lació de mitjans auxiliars grup electrògen per treballs varis
Instal·lació del grup electrògen i mitjans auxiliars complementaris, a qualsevol alça-
da, per donar subministrament elèctric de qualsevol potència per la maquinària ne-
cessària per realitzar els treballs. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxi-
liars necessaris previs, segons criteris del promotor i la Direcció Facultativa, i els
posteriors treballs de desmuntatge i neteja de la zona un cop executats els treballs.

O11 1,000 H. Manobre especialitzat 20,76 20,76
O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00
O12 1,000 H. Manobre 20,06 20,06
M18electrogen 1,000 PA Grup electrògen subministrament elèctric qualsevol potència 280,00 280,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 344,80 3,45

Mà d´obra............................................................................ 64,82
Maquinària .......................................................................... 280,00
Altres ................................................................................... 3,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 348,27

U010208latpressa M3 Enderroc mur formigó armat i reblert morter perim.canonada
Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, de 305mm de
diàmetre i gruix variable, a qualsevol alçada, per tal de poder passar la canonada
de sanejament, col·locació del tram de canonada a través de la perforació, reom-
plert amb morter sense retracció, per tal de reomplir l'espai entre la canonada i el
formigó armat al perímetre exterior de la canonada fins cobrir la junta de la perfora-
ció, i segellat de la junta. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars ne-
cessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols de detalls icriteris del pro-
motor i la Direcció Facultativa.

O11 10,000 H. Manobre especialitzat 20,76 207,60
O12 10,000 H. Manobre 20,06 200,60
M18 10,000 H. Compressor 2 martells 16,58 165,80
B0714000 0,150 M3 Morter de ciment portland especial sense retracció 875,00 131,25
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 705,30 21,16
O07 10,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 240,00

Mà d´obra............................................................................ 648,20
Maquinària .......................................................................... 165,80
Materials.............................................................................. 131,25
Altres ................................................................................... 21,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 966,41

U010501 Ut Retirada d'arbres inclòs soca
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs arrenca-
da de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs
pagament del cànon corresponent.

O09 0,400 H. Oficial paleta 2ª 22,69 9,08
O12 0,700 H. Manobre 20,06 14,04
M07 0,700 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 39,22
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 62,30 0,62

Mà d´obra............................................................................ 23,12
Maquinària .......................................................................... 39,22
Altres ................................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 62,96

U020101P1209 M3 Excavació a cel obert i rases en terreny tot tipus, inclòs roca dura
Excavació a cel obert i rases en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en
roca dura en qualsevol proporció, amb martell trencador muntat sobre retroexcava-
dora i/o amb compressor, i la part proporcional d'entibació necessària. Inclòs càrre-
ga sobre camió. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

O12 0,040 H. Manobre 20,06 0,80
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/erugues 78,44 3,14
M18 0,050 H. Compressor 2 martells 16,58 0,83
M12 0,090 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 6,15
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 10,90 0,33

Mà d´obra............................................................................ 0,80
Maquinària .......................................................................... 10,12
Altres ................................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,25

U020203 M3 Excavació compressor de rasa en roca, inclòs zones horitzontals i inclinades
Excavació de rases en roca de qualsevol tipus, amb compressor, inclòs zones horit-
zontals i inclinades. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

O11 0,800 H. Manobre especialitzat 20,76 16,61
O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M18 0,500 H. Compressor 2 martells 16,58 8,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 30,90 0,93
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Mà d´obra............................................................................ 22,63
Maquinària .......................................................................... 8,29
Altres ................................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,85

U020204 M3 Excavació a màquina rasa sòl tot tipus
Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina, inclòs excavació en ro-
ca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

O12 0,070 H. Manobre 20,06 1,40
M09 0,070 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 4,40
M12 0,012 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 0,82
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,60 0,20

Mà d´obra............................................................................ 1,40
Maquinària .......................................................................... 5,22
Altres ................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,82

U0202041-01 M3 Excavació maquina i manual pous, inclòs roca dura
Excavació a maquina amb ajuda manual de pous en terrenys tot tipus i durs, inclòs
excavació en roca i la part proporcional d'entibació necessària de la rasa per garan-
tir la protecció i seguretat dels treballadors. Mesura: sobre perfil teòric sense espon-
jament.

O12 0,119 H. Manobre 20,06 2,39
M09 0,120 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 7,54
M12 0,012 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 0,82
M18 0,050 H. Compressor 2 martells 16,58 0,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,60 0,35

Mà d´obra............................................................................ 2,39
Maquinària .......................................................................... 9,19
Altres ................................................................................... 0,35

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

U020214 M3 Realització de cates localització serveis
Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, in-
clòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i runes sobrants, se-
nyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta, presa de
dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

O11 1,059 H. Manobre especialitzat 20,76 21,98
O12 1,160 H. Manobre 20,06 23,27
M18 1,150 H. Compressor 2 martells 16,58 19,07
M12 0,250 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 17,08
M01 0,900 H. Camió 7 Tn 32,30 29,07
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 110,50 3,32

Mà d´obra............................................................................ 45,25
Maquinària .......................................................................... 65,22
Altres ................................................................................... 3,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,79

U020301 M3 Aportació de sauló
Subministre de sauló inclòs la descàrrega a obra i el transport interior fins a la rasa.
Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 20,06 1,00
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,90 0,34

Mà d´obra............................................................................ 1,00
Materials.............................................................................. 15,85
Altres ................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,19

U020303 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de
camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,110 H. Manobre 20,06 2,21
P2097 1,000 M3 Terra de prestec 1,19 1,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 3,40 0,10

Mà d´obra............................................................................ 2,21
Materials.............................................................................. 1,19
Altres ................................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,50

U020316-01 M3 Rebliment manual terra a rases i piconatge
Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95% del Proctor
modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
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O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M13 0,300 H. Picó vibrant de 1350 Kg 12,19 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,70 0,29

Mà d´obra............................................................................ 6,02
Maquinària .......................................................................... 3,66
Altres ................................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,97

U020322 M3 Rebliment màquina sauló rases
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,075 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 4,71
M15 0,075 H. Corró vibratori de 8 Tn 50,44 3,78
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 8,50 0,26

Maquinària .......................................................................... 8,49
Altres ................................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,75

U020403-P1229 M2 Neteja manual del terreny
Neteja i esbrossada del terreny a mà i càrrega sobre camió.  Inclou el segat de les
herbes i la tala a mà d'arbustos, enredaderes i arbres de fins a 3 metres d'alçada.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,100 H. Manobre 20,06 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,00 0,06

Mà d´obra............................................................................ 2,01
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,07

U020407 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 20,06 0,64
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Mà d´obra............................................................................ 0,64
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,66

U020501 M3 Transport de terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,025 H. Camió 20 Tn 48,25 1,21
M07 0,033 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,85
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,10 0,06

Maquinària .......................................................................... 3,06
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,12

U020502 M3 Transport de runes a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,033 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,85
M03 0,025 H. Camió 20 Tn 48,25 1,21
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 3,10 0,03

Maquinària .......................................................................... 3,06
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,09

U020502-P1185-2.3 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,50

U020504 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 3,25 3,25

Materials.............................................................................. 3,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,25

U020507 M3 Cànon d'abocador per runa mixta
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARM 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 12,30
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Materials.............................................................................. 12,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,30

U020512 M3 Transport de llods a abocador amb camió
M07 0,070 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 3,92
M03 0,100 H. Camió 20 Tn 48,25 4,83
U00005 1,000 ut increment per material perillos 25,00 25,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 33,80 0,34

Maquinària .......................................................................... 8,75
Materials.............................................................................. 25,00
Altres ................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,09

U020512A M3 Transport de llods a abocador amb cisterna
Transport de llots amb cisterna o vehicle adequat a depuradora per tractament de
residus a qualsevol distància.

M14 1,000 H. Cuba especial 80,00 80,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 80,00 0,80

Maquinària .......................................................................... 80,00
Altres ................................................................................... 0,80

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

U020513 M3 Cànon d'abocador per a llods residuals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARLL 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus llods 95,00 95,00

Materials.............................................................................. 95,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,00

U020514 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARO 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 12,30

Materials.............................................................................. 12,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,30

U060403 M2 Solera 10cm pou de registre
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de
1,15x1,15 m.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 29,60 0,89

Mà d´obra............................................................................ 19,83
Materials.............................................................................. 9,80
Altres ................................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,52

U060426 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø
12 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40
O12 0,100 H. Manobre 20,06 2,01
P1803 1,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 5,93
A17 0,009 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 0,75
%0154   34 2,000 %. Mitjans auxiliars 11,10 0,22

Mà d´obra............................................................................ 4,60
Maquinària .......................................................................... 0,01
Materials.............................................................................. 6,46
Altres ................................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,31

U070119 Ut Bastiment i tapa de fosa de 1025x1025x45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 1025x1025x45 mm, ti-
pus TH90 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit
de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter
mixt 1:0.5:4. Complint la normativa EN 124.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
B0704200 0,122 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 28,87 3,52
P08302101-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 1025 x 1025 x 45 364,00 364,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 387,40 11,62
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Mà d´obra............................................................................ 19,83
Materials.............................................................................. 367,52
Altres ................................................................................... 11,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 398,97

U070214 Ml Cinta de senyalització de serveis
Subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'ins-
cripció de la companyia segons les seves directrius.

O22 0,010 H. Ajudant de muntador 20,44 0,20
PU070214 1,020 Ml Cinta senyalització serveis 0,03 0,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,20 0,01

Mà d´obra............................................................................ 0,20
Materials.............................................................................. 0,03
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,24

U070217fibres M3 Formigó H-20 protecció servei amb fibres de vidre
Subministre i col.locació de formigó HM-20 amb addició de fibres de vidre, per a la
protecció de serveis, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

O12 0,320 H. Manobre 20,06 6,42
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
Anticrack
HP67-36

5,000 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 o similar 4,81 24,05

%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 95,80 1,92

Mà d´obra............................................................................ 6,42
Materials.............................................................................. 89,38
Altres ................................................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,72

U080105 PA Connexió conjunt canonades amb xarxa existent
Connexió de les canonades projectades amb la xarxa existent. S'inclouen totes les
peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

O47 10,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 44,06 440,60
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 440,60 13,22

Mà d´obra............................................................................ 440,60
Altres ................................................................................... 13,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 453,82

U080406 Ut Arqueta registrable 100x100x100
Pericó de 100x100x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 20 cm de
gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero reforçat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclosa part
proporcional de formació de conus per la correcta col·locació del bastiment de la ta-
pa.

O07 2,200 H. Oficial paleta 1ª 24,00 52,80
O12 2,200 H. Manobre 20,06 44,13
P844 1,250 M3 Formigó HM-20 65,33 81,66
P2428 136,000 Ut Maó gero normal  de 29x14x10 0,12 16,32
A23 0,230 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 99,28 22,83
P1308 0,037 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 1,14
%0154   31 2,000 %. Mitjans auxiliars 218,90 4,38

Mà d´obra............................................................................ 101,94
Maquinària .......................................................................... 0,31
Materials.............................................................................. 115,97
Altres ................................................................................... 5,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 223,26

U080415 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus
TH60 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de
persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb mortermixt
1:0.5:4.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
P08301801 1,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 56,00
A22 0,030 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 106,65 3,20
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 79,00 2,37

Mà d´obra............................................................................ 20,48
Maquinària .......................................................................... 0,06
Materials.............................................................................. 58,39
Altres ................................................................................... 2,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,40
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U080504 Ut SiC vàlv.comporta DN90mm
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-90mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 90 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O12 0,690 H. Manobre 20,06 13,84
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P1002 2,000 Ut Brida Major DN- (90) 38,30 76,60
P461 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-90 PN-16 145,61 145,61
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 280,00 8,40

Mà d´obra............................................................................ 55,14
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 224,76
Altres ................................................................................... 8,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 288,38

U080504retencio Ut SiC vàlv.retenció DN90mm
Subministrament i col.locació superficial o vista de vàlvula de retenció embridada
de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-90mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 90 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O12 0,690 H. Manobre 20,06 13,84
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P1002 2,000 Ut Brida Major DN- (90) 38,30 76,60
P461retencio 1,000 Ut Vàlvula retenció DN-90 PN-16 175,61 175,61
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 310,00 9,30

Mà d´obra............................................................................ 55,14
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 254,76
Altres ................................................................................... 9,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 319,28

U080505 Ut SiC vàlv.comporta DN110mm
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-100mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 110 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,600 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 14,27
O41 0,600 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 12,26
O07 0,800 H. Oficial paleta 1ª 24,00 19,20
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P966 2,000 Ut Brida Major DN- (110) 41,82 83,64
P402 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-110 PN-16 165,63 165,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 314,10 9,42

Mà d´obra............................................................................ 62,22
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 251,82
Altres ................................................................................... 9,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 323,54

U080523 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN 100mm
Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional embridada de fosa dúctil
PN-16, DN 100 totalment instal.lada tipus IRUA o equivalent en canonada d'aigua
potable, incloent part proporcional d'accessoris per a connexió a la canonada, pe-
ces especials, elements de subjecció i proves.
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O42 0,690 H. Operari de màquina 22,00 15,18
P28972 1,000 Ut Ventosa trifuncional DN-100 417,69 417,69
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 476,80 14,30

Mà d´obra............................................................................ 56,48
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 420,24
Altres ................................................................................... 14,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 491,10

U140239B Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 control de nivell
Subministre i col.locació de cable de control de nivell, de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exterior, per a 1000 V, de-
signació UNE VV-0.6/1KV

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 23,78 0,24
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 20,41 0,20
P32945B 1,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 0,78
%0153   83 2,000 %. Materials auxiliars 1,20 0,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Mà d´obra............................................................................ 0,44
Materials.............................................................................. 0,78
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,28

U140251 Ml Cable coure aillat 4x50 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x50 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE 21029 VV 0,6/1 KV.

O38 0,250 H. Oficial 1ª electricista 23,78 5,95
O39 0,250 H. Ajudant d'electricista 20,41 5,10
P1478B 1,000 Ml Cable coure  4x50 mm2 9,13 9,13
%0153   78 2,000 %. Materials auxiliars 20,20 0,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,60 0,62

Mà d´obra............................................................................ 11,05
Materials.............................................................................. 9,13
Altres ................................................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,20

U190108 M3 Reposició paviment de formigó
Reposició puntual de paviments de formigó amb el subministrement i col.locació de
paviment de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència
plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat lliscat mecànic.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 24,00 4,80
O11 0,200 H. Manobre especialitzat 20,76 4,15
O12 0,750 H. Manobre 20,06 15,05
P8441 1,020 M3 Formigó HF-3,5 67,81 69,17
P2051 1,020 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,52 1,55
P2474 10,000 Kg Ciment portland 0,10 1,00
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,86 0,73
M21 0,150 H. Remolinador mecànic 5,28 0,79
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 97,20 2,92

Mà d´obra............................................................................ 24,00
Maquinària .......................................................................... 1,52
Materials.............................................................................. 71,72
Altres ................................................................................... 2,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 100,16

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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ANNEX 6: CÀLCULS ELÈCTRICS 

 
Un cop determinada la potència de la bomba a instal·lar, cal dimensionar la línia 
elèctrica que alimentarà aquesta bomba.  
Aquesta línia tindrà les següents característiques: 
 

- CABLEJAT: cable mànega de 4x50 mm2 
- PROTECCIÓ TÈRMICA: Interruptor automàtic tetrapolar In=100A, interruptor 

tèrmic regulat a Ireg.=73A 
- PROTECCIÓ DIFERENCIAL: Relé i transformador diferencial de sensibilitat 300 

mA 
 
Tal i com s’ha especificat a l’apartat de càlculs hidràulics, l’arrencada i parada de la 
bomba seleccionada es durà a terme amb un variador de freqüència preparat per a 
garantir el subministrament elèctric necessari per a poder dur a terme el bombeig, 
aquest variador també serveix per a evitar cops d’ariet i arrencades massa brusques.  
 
En aquesta línia també s’hi afegirà un telecontrol que permetrà, per una banda, poder 
maniobrar la bomba quan interessi de forma remota i, per altra banda, poder tenir 
lectures instantànies de l’estat de la instal·lació  
 
Els càlculs justificatius es poden veure a l’apèndix 1. Per altra banda, l’esquema elèctric 
de la línia en qüestió es troba a l’apèndix 2 
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APÈNDIX 1: CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
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Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
pou del faig             30000 W 
 TOTAL....     30000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 51544.32  
 
 
Cálculo de la Línea: pou del faig 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 429 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 30000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

30000x1.25=37500 W. 
 

I=37500/1,732x400x0.8x1=67.66 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  144 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 34.93  
e(parcial)=429x37500/52.48x400x50x1=15.33 V.=3.83 % 
e(total)=3.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 73 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
pou del faig 37500 429 4x50+TTx25Cu 67.66 144 3.83 3.83 110 

 
  



                                                                                                                                            
 

Ajuntament de Sant Quirze de Safaja 

                                         ANNEX 6: CÀLCULS ELÈCTRICS
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua 

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja

 
5 

 

 

APÈNDIX 2: ESQUEMA UNIFILAR 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Amb motiu de la redacció del Projecte modificat d’equipament del pou del faig i portada d’aigua fins la 

sortida de la E.T.A.P. al T.M. de Sant Quirze de Safaja, s’han consultat les dades cadastrals de les finques 

pròximes al traçat projectat pel nou tub d’impulsió. 

 

La  finalitat de  la consulta és  la d’identificar  les  finques que es poden veure afectades pel nou  traçat, 

tenint en compte que part d’aquest traçat discorre per finques privades. 

 
Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 

• Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954. 

• Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de 1957. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo 

• Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 

• Real  Decreto  1093/1997  de  4  de  juliol,  pel  qual  s’aproven  les  normes  complementàries  al 

“Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  Inscripción  en  el  Registro  de  la 

Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. 

• Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión Urbanística. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, d’aprovació del text refós de la llei del sòl. 

• Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre 

Aquest  annex  té  per  objecte  la  definició  i  quantificació  de  les  superfícies  de  les  expropiacions, 
ocupacions temporals i servituds de pas aeris i soterrats necessaris per a la realització de la construcció 
del tub de bombeig del pou del faig fins la E.T.A.P. 
 
Per a  l’obtenció de  les dades urbanístiques s’ha consultat el Registre de Planejament de  la Generalitat 
de Catalunya, per  les dades  fiscals  l’oficina virtual de cadastre  i a  la Diputació de Barcelona,  i per  les 
físiques, fotos aèries alternades amb presa de dades puntuals in situ. 
 

 

2. CRITERIS ADOPTATS 
 

METODOLOGIA: 
Per tal de determinar el nombre de parcel∙les afectades  i calcular  les seves superfícies disposem d’una 
banda de la cartografia, del cadastre i del planejament vigent. Amb la inserció de la imatge obtinguda de 
l’oficina  virtual  del  cadastre  al  cartogràfic,  s’observa  l’afectació  a  3  finques  cadastrals.  Per  a  la 
identificació  de  les  finques  en  el  plànol  adjunt,  se’ls  hi  dóna  una  numeració  d’afecció  i  també  s’hi 
reflecteix el polígon  i parcel∙la cadastral, on s’han grafiat  les zones necessàries per a servituds de pas  i 
l’ocupació  temporal.  Al  present  annex  s’adjunta  com  a  apèndix,  la  taula  amb  la  identificació  de  les 
finques afectades, dades cadastrals, naturalesa, dades urbanístiques, i superfícies d’afectació. 
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LÍNIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 
La línia d’ocupació temporal marca el terreny necessari (no expropiat) com ocupació per efectuar l’obra 
principal  o  per  desviar  els  serveis,  tant  provisionals  com  definitius,  sense  cap  canvi  de  titularitat 
permanent. També es contarà en aquest concepte l’espai necessari per desmuntar serveis existents. 
És  independent de  la  servitud de pas,  i en  cap  cas es pot  restar un de  l’altre.  El  terreny previst per 
l’ocupació temporal es mesurarà en metres quadrats (m²). Algunes finques també es veuran afectades 
per la línia d’ocupació temporal, que corresponen a les superfícies de terreny necessàries per l’adequat 
procés d’execució de les obres i que la necessitat d’ocupació de les mateixes mai es definitiva, com per 
exemple els camins per l’accés a l’obra. S’ha previst un ample d’ocupació temporal de 10m. 
 
LÍNIA DE SERVITUD PER SERVEIS AERIS O SOTERRATS: 
Es  defineix  com  imposició  de  servituds,  les  corresponents  franges  de  terrenys  sobre  els  que  resulta 
imprescindible  imposar una sèrie de gravàmens que  limiten el ple exercici dels drets existents. La  línia 
de  servitud  de  pas  marca  el  terreny  necessari  (no  expropiat)  pel  manteniment  i  revisió  de  les 
instal∙lacions. Per aquest concepte  l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota  la 
vida de  la  instal∙lació. El propietari pot fer ús del terreny amb  les  limitacions que  implica cada tipus de 
servei. Aquestes franges tenen una amplada prevista de 4m. 

 
 

3. LLISTAT DE FINQUES AMB POSSIBLES AFECTACIONS 

 

Per  a  l’obtenció de  les dades  cadastrals de  les  finques  s’ha  consultat  l’oficina  virtual de  cadastre. Al 

present annex s’adjunten  les fitxes cadastrals amb  les dades de cada finca a  l’apèndix 7.3, de  les quals 

s’adjunta  una  taula  resum  a  l’apèndix  7.2.  Les  afectacions  i  la  identificació  de  finques  s’adjunta  als 

plànols adjunts a aquest annex, a l’apèndix 7.1. 
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APÈNDIX NÚM. 7.2. TAULA D’AFECTACIONS 
 
 

 

 



PROJECTE MODIFICAT D'EQUIPAMENT DEL POU DEL FAIG I PORTADA D'AIGUA FINS LA SORTIDA DE LA E.T.A.P. AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA

Dades 
urbanístiques

FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUBPARC.
SUP TUB SUB 

/ AÈRI
SUBTOTAL

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

SUP OT 
CAMINS

SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ

ANTONI ROTA ARNAUS

AJUNTAMENT 
SANT QUIRZE 

SAFAJA
706,12 AA 1 RIU TENES

178,15 587,36 123,16 710,52 AA 1 RIU TENES

--- 302,74 302,74 706,12 0,003 08239A002000190000TD Agrari 2 19

1 08239A002000220000TD Agrari 2 22 --- 178,15

338,33 AA 1 RIU TENES--- 188,74 188,74 338,33 0,0008239A002000210000TR Agrari 2 212 MARTI ROSELL BALLESTER

Servitud Pas Ocupacions TemporalsDades i domicili dels afectats Dades cadastrals

Municipi de Sant Quirze de Safaja
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APÈNDIX NÚM. 7.3. FITXES CADASTRALS 
 

 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08239A002000210000TR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 21
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Pinar maderable 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 21
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.982
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de SANT QUIRZE DE SAFAJA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,620,000

4,620,100

4,620,200

429,600 429,700 429,800

429,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 8 de Septiembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08239A002000220000TD

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 22
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Labor o labradío regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 22
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.564
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de SANT QUIRZE DE SAFAJA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,620,100

4,620,200

429,700 429,800

429,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 16 de Septiembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08239A002000190000TD

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 19
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Pinar maderable 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 19
NO INFORMADO. SANT QUIRZE DE SAFAJA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.453
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de SANT QUIRZE DE SAFAJA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,620,200

4,620,300

429,700 429,800

429,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 8 de Septiembre de 2014
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Í N D E X 
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1-. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

2-. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A L’OBRA 

3-. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

  3.1.- Descripció i situació de les obres. 
  3.2.- Promotor. 
  3.3.- Autor del present Estudi de Seguretat i Salut. 
  3.4.- Característiques de la ubicació dels treballs. 
  3.5.- Accessos. 
  3.6.- Pressupostos. 
  3.7.- Termini d’execució. 
  3.8.- Nombre de treballadors. 
  3.9.- Unitats constructives que componen l’obre. 
  3.10.- Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència. 
 

4-. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES 

  4.1.- Tancament provisional de l’obra i senyalització. 
  4.2.- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
  4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
  4.4.- Reconeixement mèdic. 
  4.5.- Formació i informació. 
  4.6.- Instal·lacions provisionals 
   4.6.1.- Connexió a la xarxa elèctrica 
   4.6.2.- Grups electrògens 
   4.6.3.- Protecció contra incendis 
   4.6.4.- Ventilació 
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L’OBRA
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M E M Ò R I A 
 
1-. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
1.1.- Objecte de l’estudi 
 
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o 
limitar els riscos d’accidents laborals, garantint la salut i la seguretat dels 
treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que 
disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), 
que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les 
obres de construcció. 
 
A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de 
seguretat concretant-ne les determinacions, per tal d'establir els criteris detallats 
que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els 
riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com els derivats de les 
feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment 
de les disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi 
participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de l’inici de les obres, el 
coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra. 
 
1.2.- Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut 
 
En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’elaboració d’aquest. En aquest sentit, i en 
aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte és el 
que el subscriu.  
 
Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms, el promotor, abans del 
inici de les feines o tan aviat com es constati 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. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves 
responsabilitats. 
 
1.3.- Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres 
 
L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en 
el suposat a) de l’article 4.1 del RD 1627/1997: 
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o 
superior a 450.000€. 
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b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en 
algun moment a més de 20 treballadors alhora. 
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de 
treball total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
 
2-. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA 
 
2.1.- En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis generals de 
prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
   
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat 
de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament.  
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o 
fases de treball. 
 
2.2.- De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis 
de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 s’aplicarà durant l’execució de 
l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents 
materials, en particular si es tracte de materials o substancies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos fets servir. 
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa. 
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 
es realitzi a l’obra, o propera al lloc de l’obra. 
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3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
3.1.- Descripció i situació de les obres. 
Les obres motiu d’aquest estudi corresponen a la realització de l’equipament del 
pou del faig i portada d’aigua fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de 
Safaja. Les actuacions a realitzar seran bàsicament el bombament, les canonades 
d’aigua potable, rases i calaixos de protecció de canonades, i les corresponents 
escomeses i modificacions de la xarxa elèctrica i d’aigua potable. 
Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i 
explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les instal·lacions auxiliars i 
complementàries. 
 
3.2.- Promotor. 
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja que és qui 
encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
3.3.- Autor del present Estudi de Seguretat i Salut. 
L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo i Gesa, enginyer 
tècnic d’obres públiques, col·legiat número 6.410 del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques de Barcelona. 
 
3.4.- Característiques de la ubicació dels treballs. 
Les obres estan situades a la zona centre, entre l’ETAP, l’embassament i el pou del 
faig, al riu Tenes, en el T.M. de Sant Quirze de Safaja. 
El sector està format per carrers existents, amb serveis existents consolidats, 
alguns d’ells aeris i altres soterrats. Els terrenys per on ha de discórrer el col·lector, 
són zones verdes i terrenys agrícoles adjacents al riu Tenes. 
 
3.5.- Accessos. 
L’accés a l’obra es realitzarà pels propis carrers urbanitzats. 
 
3.6.- Pressupostos. 
 
3.6.1.- Pressupost d’execució material 
El pressupost d’execució material del projecte s’especifica a l’apartat de 
Pressupost. 
 
3.6.1.- Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de MIL CINC-
CENTS VINT-I-CINC euros (1.525,00.-euros). 
 
3.7.- Termini d’execució. 
Es preveu un termini d’execució de quatre mesos (4) mesos tots compresos dins 
d’una sola fase. 
 
3.8.- Nombre de treballadors. 
Es preveu un nombre mig de 3 treballadors, i de 5 en moments punta. 
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3.9.- Unitats constructives que componen l’obra 
Enderrocs i demolicions 
Moviments de terres 
Xarxa d’aigua potable i bombament 
Modificacions i escomesa xarxa elèctrica 
Calaix i proteccions de la canalització 
Reposició de paviments 

 
3.10.- Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència. 
Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es 
presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils 
comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o 
mortals o que hagi afectat a 4 o més treballadors es comunicaran telegràficament a 
l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre. 
 
Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball 
ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a l'Entitat Gestora o 
Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 
 
El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà: 
 
Hospital General de Granollers. 
 
En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que 
procedeixi al trasllat. 
 
Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre 
assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra 
i l’itinerari més adequat per acudir al mateix. 
 
 
4.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES. 
 
4.1.- Tancament provisional de l’obra i senyalització. 
 
Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha 
realitzar els desviaments de trànsit que es creguin necessaris. Igualment, es 
portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat 
serà de les següents condicions. 
 
-Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 
metre d’alçada. 
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per 
l’accés de personal. 
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
 · Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles. 
 · Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles. 
 · Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra. 



 

G esa 

Gestió 
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte modificat d’equipament del pou del faig i portada d’aigua 

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja

7 

 
  

 · Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
 · Cartell d’obra. 
- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques. 
 
4.2.- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
Ja que es preveu l'existència d'un conjunt mig de 10 operaris, es poden determinar 
les necessitats següents, 
 
SERVEIS SANITARIS 
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança 
contindrà: 

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut. 
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 1 ut. 
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 1 ut. 
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut. 
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a 

l'exterior la facilitaran les finestres del vagó. 
 
VESTUARI 
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme 
augmenti el personal contractat. 
Estaran proveïts de seients i de 10 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb 
clau per guardar la roba i els efectes personals. 
 
MENJADORS 
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció 
de les necessitats  reals, estaran separats dels vestuaris i dels lavabos, i dotats 
de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció 
a l’hivern i ventilació directa. 
 
AIGÜES RESIDUALS 
S'efectuarà a través de connexió a la xarxa existent, fent la seva neteja periòdica. 
 
ESCOMBRARIES 
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries. 
 
NETEJA 
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's 
a una neteja diària, i  a una desinfecció periòdica. 
 
4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
 
Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El 
vigilant de seguretat serà  l'encarregat del manteniment i reposició del contingut 
de les mateixes, realitzant una revista mensual i  reposant immediatament allò que 
es trobi a faltar, prèvia comunicació al cap d'obra. 
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El contingut mínim de la farmaciola serà: 
 
- Aigua Oxigenada.   - Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència. 
- Alcohol de 96°.   - Torniquets. 
- Tintura de Iode.   - Bosses de goma per aigua o gel. 
- Mercurocrom.   - Guants esterilitzats. 
- Amoníac.    - Xeringues llençables. 
- Gasa estèril.   - Agulles per injectables llençables. 
- Cotó hidròfil.   - Termòmetre clínic. 
- Benes.    - Pinces. 
- Esparadrap.    - Tisores 
- Protector picadures  - Crema protectora del sol 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 
 
4.4.- Reconeixement mèdic. 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic, que es repetirà al cap d'un any. 
 
4.5.- Formació i informació. 
Informació 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 
de les seves tasques. 
 
Formació 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels 
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures 
de seguretat que hauran de fer servir. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i 
primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista. 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 
Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer 
cicle, que te una duració de 8 hores, i que s’esquematitza de la següent manera: 

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut 
b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics 
c) Primers auxilis i mesures d’emergència 
d) Drets i obligacions 

És obligatori, també, que tots els treballadors realitzin el curs de segon cicle, que 
tindrà una durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera: 

a) Prevenció de riscos 
b) Calendaris i fases d’actuació preventiva 
c) Òrgans i figures participatives 
d) Drets i obligacions dels treballadors 
e) Legislació i normativa bàsica de prevenció 
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f) 4.6.- Instal·lacions provisionals 
 
4.6.1.- Connexió a la xarxa elèctrica. 
Riscos més comuns : 

 Ferides punxants a les mans 
- Caigudes en el mateix nivell 
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats 

essencialment de Treballs amb tensió 
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està 

efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats 
- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular 

 
Normativa preventiva : 
a) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de 
protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per 
intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 
b) Normes de prevenció tipus pels cables. 
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica 

que ha de suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a 

mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran 
admesos trams defectuosos en aquest sentit. 

- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris 
 s’efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant canalitzacions enterrades. 
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una 

altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de 5 m en els de vehicles, 
mesurats sobre el nivell del paviment. 

- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 
s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 
permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de 
càrregues i senyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de 
la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en 
l’interior d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent. 

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en 
compte: 

- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra 
- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant 

connexions normalitzades, estanc antihumitat. 
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions 

normalitzades,  estancs antihumitat. 
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- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant 
canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest cas seran 
penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents 
per agressions a les mànegues per ús arran de terra. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 
subministrament provisional d’aigua a les plantes 

- Les mànegues de “alargadera”: 
- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, 

però arrambades als paraments verticals. 
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs 

antihumitat o fundes  aïllants termorretractiles, amb protecció mínima 
contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447) 

 
c) Normes de prevenció per interruptors 
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 
- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de 

porta d’entrada amb tanca de seguretat. 
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal 

normalitzada de “perill, electricitat”. 
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé 

de peus drets estables. 
 
d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics. 
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat 

(amb clau), segons norma UNE-20324. 
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja 

mitjançant viseres, com a protecció addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a peus 

drets, ferms. 
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la 

intempèrie, en números determinats, segons el càlcul realitzat. ( Grau de 
protecció recomanable I.P.447 ). 

 
e) Normes de prevenció per les preses d’energia. 
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que 

permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, 

mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes 
directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 

- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina 
o màquina-eina. 

- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar 
contactes elèctrics directes. 
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- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, 
o estaran incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar 
d’inaccessibilitat. 

 
f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits. 
- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el 

seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la finalitat que actuïn dins el 
marge de  seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a 
la càrrega màxima admissible. 

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent 
dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació de màquines, aparells i 
 màquines-eina de funcionament elèctric. 

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 

- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials. 
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària 
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de 

seguretat 
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil 
 
g) Normes de prevenció per les preses de terra 
- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar  a les especificacions detallades en la 

 Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, 
així com tots  aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, 
mitjançant les quals es pugui millorar la instal·lació. 

- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una 
presa de  terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la 
companyia elèctrica subministradora de la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra. 
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a 

ubicar junt amb el quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels 
receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici 
es trobi realitzada, serà  aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació 
elèctrica provisional de l’obra. 

- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors 
groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar  per altres utilitats, únicament 
podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a 
mínim, en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com 
electrode artificial de la instal·lació. 

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les 
 unions a terra dels carrils per estada o desplaçament de les grues. 

- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja 
tensió, mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tan de la 
grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa 
general de terra de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 
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- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats mitjançant transformador de separació de circuits mancaran de 
conductor  de protecció, a fi d’evitar la seva referència a terra. La resta de 
carcasses de motors o  màquines es connectaran degudament a la xarxa 
general de terra. 

- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació. 

- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la 
pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica. 

 
h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat. 
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general 

de terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells 
d’enllumenat  portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de 
tipus protegit contra  raigs d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 
). 

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les 
Ordenances de  Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de 
seguretat i higiene en el  treball. 

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus drets 
ferms, o bé penjats en els paraments. 

- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la 
il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a través d’un transformador 
de  corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des 
de la  superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la 
finalitat de disminuir ombres. 

- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons 
foscos. 

 
i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la 
instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en 

 possessió de carnet professional corresponent. 
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el 

moment en que es detecti un error, es declararà “fora de servei” mitjançant la 
desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern. 

- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de 
 màquina. 

- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una 
reparació,  es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el 
lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, 
PERSONES TREBALLANT EN LA XARXA”. 

- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els 
electricistes. 
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Normes de protecció : 
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al 

fons de l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar 
accidents). 

- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb 
viseres contra la pluja. 

- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran 
a menys de 2 m ( com norma general ) del límit de l’excavació, carretera o 
similars. 

- El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc 
que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o pel personal (mai junt a les escales 
de mà ). 

- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de 
triangle, ( o clau ), en servei. 

- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, 
etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 

 
4.6.2.- Grups electrògens 
Riscos més comuns : 
- Ferides punxants en mans 
- Caigudes en el mateix nivell 
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de  

- Treballs amb tensió 
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que 

està efectivament desconnectada o que no pot connectar-se 
inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de 

protecció contra contactes  elèctrics indirectes en general, i 
de la presa de terra en particular. 

 
Normes preventives : 
 
A) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de 

protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per 
intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT 
MIBT 008). 

  
B) Normes de prevenció pels cables. 
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica 

que ha de suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a 

mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran 
admesos trams defectuosos en aquest sentit. 
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C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics. 
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat 

(amb clau), segons norma UNE-20324. 
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja 

mitjançant viseres, com a protecció addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a peus 

drets, ferms. 
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la 

intempèrie,  en números determinats, segons el càlcul realitzat. (Grau de 
protecció recomanable I.P.447). 

 
D) Normes de protecció : 
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al 

fons de l’excavació ( poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar 
accidents ). 

- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb 
viseres contra la pluja. 

- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran 
a menys de 2 m (com norma general) del límit de l’excavació, carretera o 
similars. 

- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no 
sigui la rampa d’accés, per vehicles o per el personal ( mai junt a les escales de 
mà ). 

- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de 
triangle, (o clau), en servei. 

- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, 
etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 

  
4.6.3 Protecció contra incendis 
 
A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents 

mesures: 
- Ordre i neteja general en tota l’obra. 
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per 

separat en llocs indicats pel seu transport a l’abocador diari. 
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran 

inflamació. 
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles. 
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge. 
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la 

fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i tallers de soldadura 
elèctrica i oxiacetilènica. 

- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant 
mecanismes antideflagrants de seguretat. 
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- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar 
possibles curtcircuits. 

- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra. 
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint 

els següents senyals normalitzats: 
- Prohibit fumar 
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis 
- Perill d’incendi 
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius). 

 
B) Extinció. 
- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers 

i zones d’aplecs. 
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre 

apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar en cada fase de l’obra. 
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, 

el número de telèfon del servei de bombers. 
 
4.6.4.- Ventilació 
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 

treballadors, hauran de disposar de suficient aire net. 
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon 

estat de funcionament i els treballadors no hauran d’exposar-se a corrents d’aire 
que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels 
treballadors, haurà d’haver-hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol 
averia. 

 
4.6.5.- Exposició a riscos particulars 
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors 

externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols) 
b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera 

pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat 
suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada deurà ser controlada i 
s’adoptaran mesures adequades per prevenir qualsevol perill. 

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. 
Com a mínim quedarà sota vigilància permanent des de l’exterior i s’hauran de 
prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç. 

 
4.6.6.- Temperatura 
a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de 

treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de 
treball que s’apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors. 

 
4.6.7.- Il·luminació 
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la 

la mida del possible, llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i 
suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, 
s’utilitzaran punts de llum portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat 
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utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les 
les senyals o panells de senyalització. 

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de 
circulació hauran d’estar col·locades de tal manera que el tipus d’il·luminació 
prevista no suposi risc d’accident als treballadors. 

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan 
particularment exposats a riscos en cas d’averia de la il·luminació artificial 
s’haurà de posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient. 

 
4.6.8.- Vies de circulació i zones perilloses 
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de 

càrrega hauran d’estar calculades, situades, condicionades i preparades per 
fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, 
de forma que els treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes 
vies de circulació. 

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de 
mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin 
utilitzar-la, i depenent del tipus d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport 
en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat 
suficients o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar 
utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedirà regularment al 
seu control i manteniment. 

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una 
distància suficient de les portes, passos de vianants, corredors i escales. 

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar 
equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin 
entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als 
treballadors que estiguin autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. 
Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles. 

 
4.6.9.- Primers auxilis 
a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers 

auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que en tenen la suficient 
formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per 
garantir les evacuacions i les atencions mèdiques dels treballadors accidentats 
o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la 
direcció i el número de telèfon dels serveis locals d’urgència. 

 
4.6.10.- Serveis higiènics 
a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a 

la seva disposició vestuaris adequats. En aquest sentit es disposarà de 
vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i 
instal·lacions que permetin a cada treballador posar o treure, si fos necessari, la 
seva roba de feina. 

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, 
humitats, brossa), la roba de treball s’haurà de poder guardar separada de la 
roba de carrer i dels objectes personals. 



 

G esa 

Gestió 
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte modificat d’equipament del pou del faig i portada d’aigua 

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja

17 

 
  

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la 
seva disposició un espai per col·locar la roba i els objectes personals sota clau. 

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels 
treballadors dutxes apropiades. 

- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que 
qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en adequades condicions 
d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda. 

- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i 
apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i 
dels vestuaris.  

c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones 
de descans,dels vestuaris i les dutxes o serveis. 

d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran 
de preveure uns horaris. 

e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen 
els apartats anteriors, el contractista o subcontractista podrà subscriure 
contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels treballadors 
de l’obra. 

f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el 
menjar amb les màximes condicions d’higiene. 

 
5.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA 
 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es 
relacionen a continuació: 
 
5.1.- Demolicions 
Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments 
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 
- Cops i talls 
- Inhalació de pols 
- Projecció de partícules 
- Vibracions 
- Contactes amb subministraments públics 

  - Soroll 
 

Mesures preventives: 
- Senyalització general de l’obra 
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 

  - Regat de la zona de treball 
 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de mascaretes antipols 
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- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ús de protectors auditius 
 

5.2.- Moviment de terres 
 
Riscos: 

- Caigudes al mateix  i a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Lliscaments i esllavissades del terreny 
- Aixafaments 
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 
- Bolcada de vehicles i màquines  
- Cops i talls 
- Incendis i explosions 
- Inhalació de pols 
- Projecció de partícules 
- Contactes amb subministraments públics 
- Electrocucions 

  - Soroll 
 

Mesures preventives: 
- Senyalització general de l’obra 
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells,   
 excavacions, etc. 
- Regat de la zona de treball 
- Extintors 
 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de mascaretes antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ús de protectors auditius 
 

5.3.- Xarxa d’aigua potable 
 

Riscos: 
- Caigudes al mateix i a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 
- Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones 

excavades 
- Despreniments de càrregues 
- Aixafaments 
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 
- Bolcada de vehicles i màquines  
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- Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
- Sobreesforç 
- Intoxicacions, infeccions i al·lèrgies per aigües brutes 
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
- Inhalació de pols 
- Projecció de partícules 
- Electrocucions 
- Soroll  
 

Mesures preventives: 
- Senyalització general de l’obra 
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, 

excavacions, etc. 
- Tacs per l’aplec de tubs 
- Regat de la zona de treball  
 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de botes d’aigua 
- Ús de mascaretes antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ús de protectors auditius 
 
 

5.4.- Calaix de protecció de la canalització 
 

Riscos: 
- Caigudes de  persones a diferent nivell.     
- Caigudes de  persones al mateix nivell.      
- Caiguda d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes per manipulació.       
- Caiguda d’objectes.         
- Trepitjades sobre objectes.      
- Cops contra objectes immòbils.       
- Cops amb elements mòbils de màquines.    
- Cops amb objectes o eines.             
- Projecció de fragments o partícules.    
- Atrapaments per o entre objectes.          
- Sobreesforços.                       
- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives    
- O. R.: manipulació de materials abrasius. 
- Malalties causades per agents físics.   
 

Mesures preventives: 
- Baranes de seguretat  
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Proteccions personals: 
• Treball  amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
• Treball  amb armadures (armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
• Treballs de formigonada i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 

5.5.- Pavimentació 
 

Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Despreniments de càrregues 
- Aixafaments 
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 
- Bolcada de vehicles i màquines 
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
- Sobreesforç 
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
- Incendis i explosions 
- Inhalació de pols 
- Projecció de partícules 
- Vibracions  
 

Mesures preventives: 
- Senyalització general de l’obra 
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
- Extintors  
 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de mascaretes antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
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6- RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 
6.1.-  Pala carregadora 
 
Riscos més freqüents 
- Caigudes d'altura. 
- Capgiraments i atropellaments. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives 
- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en 

les quals pogués existir ensorraments o capgiraments. 
- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori 

tenir el motor de la màquina parat i la cullera repenjada al terra. Quan s’efectuïn 
reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la caiguda intempestiva de 
la mateixa. 

- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer 
amb la cullera el més a prop possible del terra; i es circularà sempre a velocitat 
moderada, respectant en tot moment la senyalització existent. 

- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi 
el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la màquina. 

- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina. 
- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la 

cabina. 
- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies 

elèctriques, no oblidant mai les distàncies de seguretat, preveient els moviments 
de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del 
terreny. 

- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de: 
 a)  4 metres fins a 66.000 volts. 
 b)  5 metres per a més de 66.000 volts. 
- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a 

la zona de pas de vehicles. 
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà 

de ser posada en coneixement de l’immediat superior. 
- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles. 
 a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra. 
 b)  La bateria haurà de quedar desconnectada. 
 c)  Tirar el fre d'aparcament. 
- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler. 
 
b)  Proteccions Individuals 
- Casc de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Calçat de protecció. 
- Seient anatòmic. 
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6.2.-  Retroexcavadora 
 
Riscos més freqüents 
- Caigudes d'altura. 
- Capgiraments i atropellaments. 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives 
- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.  
- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja. 
- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 
- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 
- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan 

aquesta estigui en funcionament. 
- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per 

sobre de la cabina del mateix. 
- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies. 

- En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui 
desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precís baixar de la màquina, ho 
farà d'un salt d'allò més gran possible. 

- Si en cap excavació descobreix avaria en alguna conducció, es detindrà el 
treball i s'avisarà immediatament al responsable dels treballs. 

- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts: 
  a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la 

 màquina. 
  b)Es deixaran els cassons repenjats al terra. 
  c)La bateria haurà de quedar desconnectada. 
 
- Està prohibit totalment: 

 a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre 
superfície horitzontal. 
 b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui 
degudament autoritzat. 
 c)Transportar personal a la màquina. 

 
b)  Proteccions Individuals 
- Casc de polietilè. 
- Calçat de protecció. 
- Granota de treball. 
 
6.3.- Camions 
 
Riscos més freqüents 
- Capgiraments i atropellaments. 
- Caigudes d'objectes. 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
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a)  Proteccions Col·lectives 
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que 

funcionen correctament: xiulet marxa enrera, frens, direcció, neteja-parabrises, 
extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació. 

- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar 
el treball. 

- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa. 
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant 

aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha de fer servir una barra 
rígida pel remolc. 

- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan 
sigui estrictament necessari. 

- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà 
servir només per aparcar, excepte en casos d'emergència. 

- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles. 
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans 

de treure el tap. 
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui 

procedir al seu reompliment o substitució. 
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, 

terrenys tous, etc.   
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una 

velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle 
carregat. 

 
Normes d’actuació durant la càrrega: 
- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una 

distància segura, del camió que procedeixi. 
- En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre 

vehicle o persona a les proximitats. 
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o 

de l'encarregat de la pala. 
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina. 
 Normes d’actuació durant el transport: 
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat 

del temps i visibilitat. 
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, 

zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega. 
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor. 
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens. 
 
Normes d’actuació durant el basculat: 
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es 

faci marxa enrere a la zona de basculament. 
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni 

vehicles. 
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega. 
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- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt 
mort. 

- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap 
endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la zona. 

- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc 
aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques. 

- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata 
amb un mecànic especialitzat. 

 
b)  Proteccions Individuals 
-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina). 
 
6.4.-  Dúmper 
 
Riscos més freqüents 
- Atropellaments 
- Cops i Capgiraments. 
- Caiguda del conductor. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives 
- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments. 
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, 

condicions del pes, existència de persones, vehicles o materials en les zones de 
pes. 

- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada. 
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes 

per lones i el conductor protegit amb ulleres. 
- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix 

costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt. 
- No es transportaran persones en el Dúmper. 
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el 

dúmper haurà d'estar baixat de la màquina per així evitar el risc de caiguda per 
capgirament. 

 
b)  Proteccions Individuals 
- Casc de polietilè. 
- Calçat de protecció. 
- Cinturó antivibratori 
- Granota de treball. 
 
6.5.-  Rodet vibrant autopropulsat 
 
Riscos més freqüents 
- Caiguda o capgirament de la màquina. 
- Atropellaments i esclafaments. 
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Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives 
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins 

que el rodet estigui totalment parat. 
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies 

inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per conservar dita 
estabilitat. 

  
b)  Proteccions Individuals 
- Casc. 
- Roba de treball. 
- Calçat de protecció. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants. 
 
6.6.-  Martell picador 
 
Riscos més freqüents 
- Caiguda d'objectes. 
- Caiguda a nivell. 
- Cops contra objectes. 
- Afecció vies respiratòries i de la vista. 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives 
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible. 
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes 

condicions de conservació. 
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones 

com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser danyats per caiguda 
d'objectes. 

- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell. 
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al 

martell. 
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al 

circuit de pressió. 
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre 

adequat a l'eina que s'estigui utilitzant. 
 
b)  Proteccions Individuals 
- Casc de polietilè. 
- Guants. 
- Mandril de cuir. 
- Protecció de la vista. 
- Protecció vies respiratòries. 
- Cinturó antivibratori. 
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6.7.- Soldadura elèctrica 
 
Riscos més freqüents 
- Afeccions oculars. 
- Cossos estranys. 
- Caigudes d'objectes. 
- Cremades. 
- Radiacions. 
- Electritzacions. 
- Electrocucions. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Incendis. 
- Explosions. 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a) Proteccions Col·lectives 
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient. 
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest 

s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes i materials fos 
sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament. 

- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura. 
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda 

en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa. De no ser possible, estarà 
subjectat amb cinturó de seguretat. 

- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats. 
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de 

manera que en una ruptura accidental, no produeixi contacte amb els elements 
metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres 
operaris. 

- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, 
s'aïllaran amb cinta antihumitat. 

- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja. 
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.  
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets. 
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un 

dels conductors del circuit d'utilització per la soldadura. Serà admissible la 
connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva 
posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa. 

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el 
voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa amb un voltímetre i mai 
amb llums. 

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades. 

- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en 
casos de tempestes elèctriques o intensa força de vent. 

- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, 
independentment del temps que duri l'absència.  
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- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en 
aquelles zones que pugui existir risc d'incendi. 

 
b) Proteccions Individuals 
- Casc. 
- Pantalla per a soldar. 
- Ulleres contra projeccions. 
- Manyoples. 
- Maniguets. 
- Polaines. 
- Mandril de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
 
7.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS. 
 
7.1.-  Bastides sobre rodes o base de recolzament 
 
Riscos més freqüents 
- Caiguda de personal. 
- Caiguda d'objectes. 
- Inestabilitat i enfonsament. 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives. 
- Durant el moviment de la bastida, aquest quedarà totalment lliure d'objectes, 

eines o materials, que no formin part de la pròpia bastida. 
- Les plataformes de treball es rodejaran en els seus quatre costats amb barana 

d’1 m. d'alt i entornpeu de 20 cm. i un travesser intermedi.  
- Abans del desplaçament de la bastida, desembarcarà el personal de la 

plataforma de treball i no tornarà a pujar a la mateixa fins que la bastida estigui 
situada i calçada en el seu nou emplaçament. 

- L'accés a la plataforma es farà per mitjà de l'escala d'accés i no pels travessers 
o travades de la seva estructura. 

- Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat i estabilitat de 
manera que la seva altura no sigui superior a quatre vegades al seu costat 
menor. 

- Es tindrà cura que repengin en superfícies resistents, recorrent si fos necessari, 
a la utilització de taulons o un altre dispositiu de repartiment del pes. 

- Les rodes estaran proveïdes de dispositiu de bloqueig; en cas contrari es 
falcaran per ambdós costats. 

- La plataforma de treball estarà ben subjectada a l'estructura de la bastida. 
 
7.2.-  Escala de ma 
Riscos més freqüents 
- Caiguda de personal. 
- Caiguda d'objectes. 
- Inestabilitat. 
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Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col·lectives. 
- Preferentment seran metàl·liques. 
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades 

amb garres o lligaments en el seu extrem superior per evitar lliscaments. 
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius 

especials per això. 
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin 

reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales de mà per altures 
superiors a set metres. 

- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport 
superior. 

- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta 
part de l'altura a salvar. 

- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes. 
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg. 
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o 

cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades, així com límits en el 
seu extrem superior. 

 
8.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS. 
 
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els 
carrers propers i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris . 
Es tindrà en compte, principalment: 

-  La circulació de la maquinària prop de l’obra. 
-  La interferència de feines i operacions 
-  La circulació de vehicles prop de l’obra 
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Protecció de forats. 

 
9.- FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE 
L’OBRA. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de 
seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la concepció, estudi i 
elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de 
prevenció segons l’art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment: 
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- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb 
amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament. 

- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs 
o fases de treball. 

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi 
bàsic sobre el projecte. 
Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador 
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra: 
 
a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat: 
1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar 
simultàniament o successivament. 

2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs 
o fases de treball. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les 
tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret. 
c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, 
les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta 
funció quan no calgui la designació de coordinador. 
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no 
sigui necessària la designació de coordinador. 
 
COMITÈ DE SEGURETAT 
En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit 
expressament en les vigents Ordenances, es procedirà a formar el COMITÈ DE 
SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits 
expressament en les Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que 
inclourà a representants dels diversos subcontractistes. 
 
Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del 
desenvolupament de l'obra, però al menys de manera oficial una vegada al mes, 
mitjançar quantes reunions informals siguin convenients. 
Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un 
vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant un termini d'activitat. 
Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents: 
1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos 

professionals. 
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2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin 
de figurar en el reglament. 

3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències 
establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les condicions relatives a 
l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i 
constatar els riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i 
informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual 
proposarà, en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives necessàries, i 
qualssevol altres que consideri oportunes. 

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, 
conforme allò disposat en les disposicions vigents. 

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra. 
6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els 

accidents de treball i malalties professionals que en ella es produeixin.  
7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes 

a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos greus i especials practicar 
les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director 
de l'Obra als representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del 
Treball. 

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries 
de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i 
observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties 
professionals. 

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu 
comportament, suggerències o intervenció en actes meritoris, així com la 
imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat 
i Salut d'obligada observació a l'obra. 

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el 
seu President per lliure iniciativa o a petició fundada de tres o més dels seus 
components. 

 En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió. 
 El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la 

qual remetran una còpia als Representants dels Treballadors. 
11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de 

treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes, s'abonaran sense recàrrec, o 
es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació 
ha tingut lloc durant el descans de migdia. 

 
Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2016 

 
 

 
Josep Barberillo i Gesa 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat núm. 6410 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
1.- Disposicions legals d’aplicació. 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), 

(BOE, de 16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de 

l'11-03-71). 
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), 

(BOE, de 25-08-70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) 
(BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). 
Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), 
(BOE, de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, 

de 23-03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, 

balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-

07-86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-
01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 
1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
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TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ I OBRES 
PÚBLIQUES 
 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. 

BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 

14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la 

construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 

2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre aprovació del model de Llibre d’Incidències en les obres de 

construcció. O.M. 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. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

- Establiment de models de notificació d’accidents de treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. 

- Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector 
de la construcció. 

- Real Decret 1109/2007, de 24 d’Agost pel desenvolupament de la Llei 
32/2006 reguladora de la subcontractació a les obres de construcció. 

- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. 

- Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual 
de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, pels 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 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. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

- Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals 
de la seguretat social i desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos 
laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE 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. BOE de 24 
de maig de 1997. 

- Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
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- 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. 
BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels 
treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

 
Condicions ambientals 
- Il·luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 

d’Agost de 1940. 
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 

 
Incendis 
- Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96 
- Ordenances municipals 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos 

derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D. 681/2003 de 12 de 
Juny de 2003. 

 
Instal·lacions elèctriques 
- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. 

BOE 9 d’octubre de 1973. 
- Instruccions tècniques complementàries. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors enfront del risc elèctric. R.D. 614/2001, de 8 de Juny de 2001. 
 
Equips i maquinària 
- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre 

de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
- Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 

de novembre. BOE 11 de Desembre de 1985. 
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 

14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 

- Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. 
BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines. 
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- Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 

BOE 14 de Gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig 
de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 
1988. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 
1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 
d’abril de 1990. 

- ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 

- ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
Equips de protecció individual 
Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995. 
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 de 
1997. 
Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. De 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la resolució 
de 18 de març de 1998, de la direcció general de tecnologia i seguretat 
industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999) 
 
Senyalització 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del 

MOPU.  
 
Diversos 
- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 

1978. 
- Convenis col·lectius. 
 
2.- Prescripcions generals de seguretat. 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 
encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap 
d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de 
tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la 
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
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 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 

personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i 
de la direcció facultativa. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior, ni eximeix de complir-les. 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat 
permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i 
dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i 
vehicles de treball. 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) 
de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 
per l'obra el casc de seguretat. 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses 
dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes 
de terra necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 
en funcionament. 
 
3.- Condicions dels Mitjans 
 
3.1.- Equips de protecció individual (EPI). 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, 
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en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest 
sector. 
Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció 
col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes Tècniques 
Reglamentàries MT, d'homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-1974), 
sempre que hi existeixi norma. 
En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives que es demanen, per aquest motiu es 
demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 
Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser 
concebut per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel 
fabricant,  seran reposades immediatament.  
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà adequadament concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai 
representarà un risc o dany en si mateix. 
Es considera imprescindible l'ús dels estris de protecció indicats a l'apartat 1.4.1. 
 de la Memòria, les seves prescripcions s'exposen seguidament: 
 

a) Casc de Seguretat no Metàl·lic 
 
Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, 
aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se E-AT aïllants per a 
alta tensió (25.000  V),  i la classe  E-B  resistents a molt baixa temperatura 
(-15°). 
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la 
vegada, de la part superior o copa, una  part més alta de la copa, i a la caire que 
s’estén, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de l'ala situada per 
damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera. 
L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap 
de l'usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn, part de l'arnès que abraça 
el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb la volta craniana. 

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, 
que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai 
restaran eficàcia al casc. 
El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de 
l'equip, sempre serà superior a 21 mm. 
L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la 
zona més alta del mateix, variarà de 75 mm. a 87 mm., de la menor a la major 
talla possible. 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els 
accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams. L'amplada de la banda 
de contorn serà com a mínim de 25 mm. 
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Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, 
sals i elements atmosfèrics. 
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i 
es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i 
sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior com interiorment. No presentarà 
rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques 
resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran 
danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. 
Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., 
excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet. 
El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, 
sense que cap part de l'arnès o casquet presenti ruptura. També haurà estat 
sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració 
pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi 
més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, 
tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A l'assaig de 
perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita 
tampoc sobrepassarà els tres mA.  
En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació 
seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no 
podrà ser superior a 10 mA. 
En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i 
perforació, amb bons resultats havent-se condicionat aquest a - 15 + 2°C. 
Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les 
especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74. 
 

b) Calçat de seguretat 
El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe 
III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits 
dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops i aixafaments, i 
sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent 
desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà 
tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i altres parts 
internes no produiran efectes nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El 
seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material 
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant 
de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. El material 
serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat 
de forma que no comporti riscos ni produeixi dany a l'usuari. 

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la 
corrosió. 
El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la 
puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la prova serà superior a 
15  mm, no sofrint trencament. 
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També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no 
apreciant-se trencament. L'assaig de perforació es farà mitjançant punxó amb 
força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que 
s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la 
sola i el taló, de 0° a 60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 
cicles, es farà l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni 
esquerdes o alteracions. 
L'assaig de corrosió es realitzarà en càmara de boira salina, mantenint-se durant 
el temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 
Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran 
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica 
Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980. 
 

c) Protector Auditiu. 
El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E. 
Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi 
l'operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que 
ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats 
quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de 
subjecció per arnès. 
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una 
pèrdua d'audició no més gran de 10 dB, respecte d'un audiograma normal en 
cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig. 
Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de 
produir una sensació auditiva a l'escolta situat al lloc de l'assaig i sense protector 
auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir 
sensació auditiva a l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus 
col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, 
entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència. 
Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran 
tons purs de les freqüències que segueixen: 
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz. 
Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències 
baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 10 dB. Per a freqüències 
mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima 
d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima 
d'atenuació serà 35 dB. 
Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels 
assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la 
Direcció General de Treball del 28.6.1975. 
 

d) Guants de Seguretat 
Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, 
antipunxades i anti-erosions per a la utilització de materials, objectes i eines. 
Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables 
als agents agressius d'ús comú i de característiques mecàniques adequades. No 
tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les 
seves propietats. 
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S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
No seran en cap cas ambidextres. 
La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels 
dits, serà l'adequada a l'operari. 
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o 
cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o 
menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que 
per treballs especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 
mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres. 
Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir 
dermatosis. 
 

e) Cinturó de seguretat. 
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, 
classe A, tipus 2. 
Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un 
punt d'ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per 
una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexió. 
Podrà ser utilitzat abraçant l'element amarrador a una estructura. 
La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i 
desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin causar 
molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre 
l'usuari. 
Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model 
tipus un assaig a la tracció de 6.867 N i una càrrega de trencament no inferior a 
1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió. 
La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament. 
Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, 
de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una 
banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també 
sofrirà assaig a la tracció al model tipus. 
 

f) Ulleres de Seguretat 
Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura 
universal contra impactes, com a mínim classe A, essent convenients les de 
classe D. 
Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i 
de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se 
fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves 
prestacions. No existiran forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. 
Disposaran d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels oculars 
en condicions normals del seu ús. 
Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de 
corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició de punts apreciables de corrosió. 
Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser 
inflamables al sotmetre's a un assaig de 500°C de temperatura i sotmesos a la 
flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran 
estaran fermament fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a 
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a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des de 130 cm. 
d'altura, repetit tres vegades consecutives.  
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre 
que suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran 
defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. 
El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà 
superior al 89. 
Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una 
altura de 130 cm., repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la prova 
d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom 
de 4,5 mil·límetres de diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves 
esmentades, es classificarà com classe D. 
Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per 
les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària 
MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978. 
 

g) Careta Antipols. 
La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada. 
La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies 
respiratòries, essent sotmès l'aire de l'ambient, abans de la seva inhalació per 
l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o 
plàstics, amb les característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la 
seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o 
de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de 
les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades 
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas 
tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les entrades de les vies 
respiratòries. 
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu 
acoblament. 
La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a 
l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 
mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 
A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 
40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 
mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions 
amb els diferents elements constitutius tancaran hermèticament. 
Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, 
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica 
Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 
 

h) Bóta Impermeable a l'Aigua i a la Humitat. 
 
Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran 
de classe N, podent-se emprar també de classe E. 



 

G esa 

Gestió 
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte modificat d’equipament del pou del faig i portada d’aigua 

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja

41 

 
  

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el 
terç inferior de la cama, permetent a l'usuari desenvolupar el moviment adequat 
al caminar en la major part dels treballs. 
La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i 
altres productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell de l'usuari. 
Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves 
propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar 
la seva funcionalitat. 
Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, 
que evitin el lliscament, tant en terres seques com en aquelles que estiguin 
afectades per l'aigua. 
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la 
humitat ambiental cap a l'interior. 
La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se 
adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma que la bota sigui estanca. 
Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, 
amb una o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a 
l'usuari. 
La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, 
estarà prevista de relleus i sivelles obertes per a facilitar l'eliminació del material 
adherit. 
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties 
a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar. 
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, 
hauran de ser resistents a la corrosió. 
L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se 
irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 
El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, 
d'humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser 
homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica 
Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981. 
 

i) Equip per a Soldador 
L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho 
estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del mercat per a la seva funció 
específica. 
L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, 
mandril de cuir, parell de maniguets, parell de polaines i parell de guants per a 
soldador. 
La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador 
d'espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos. Estarà prevista de 
filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. 
Es podran posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser 
cobre-filtres o davant-vidres. Els cobre-filtres preservaran els filtres dels riscos 
mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de 
protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que 
pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari 
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l'ús del filtre, com esclofollament de les soldadures o picat de l'escòria. Els 
davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari. 
El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material 
sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, 
foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i per sí 
mateixos mai suposaran un risc. 
Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haurà superat les 
especificacions i assaigs de les Normes Tècniques Reglamentàries MT-3, MT-19, 
Resolucions de la Direcció General de Treball. 
 

j) Guants Aïllants de l'Electricitat. 
Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació 
sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres 
d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V. 
Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, 
cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre material de similars 
característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior 
de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que porti aquest revestiment, aquest 
recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant. 
No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les 
seves propietats. 
Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que 
no disminueixin les seves característiques ni produeixin dermatosis. 
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran 
en cap cas ambidextres. 
Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la 
punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm. Els aïllants d'alta tensió 
seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, segons 
els diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm. 
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, 
l'allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la deformació permanent no 
serà superior al 18%. 
Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a 
mínim el 80% del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran 
les propietats elèctriques que s'indiquen. 
Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una 
tensió de 5.000 V. i una tensió de perforació de 6.500 V. tot mesurat amb una 
font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fuita de 
20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. 

Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, 
segons les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 
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.2.- Sistemes de proteccions col·lectives (SPC). 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com 
a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 
entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 
per dues persones. La longitud deposarà en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 
SENYALITZACIÓ: 
 
Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la 
realització dels treballs. 
Límits per a desplaçaments de camions: 
Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix, o d’altre manera eficaç. 
Tapes per a petits buits i pericons : 
Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de 
persones i objectes. 
 
Estibació de rases: 
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-
li inclinació als talussos s’hauran d’estrebar. S’exclouen els terrenys amb roca. 
 
Interruptors diferencials i connexions a terra: 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i 
de 300 mA per força. La resistència de les connexions a terra serà com a màxim la 
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que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 
màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i 
com a mínim en l’època seca de l’any. 
 
Extintors: 
Les característiques i dimencions de l’agent extintor seran els adients al tipus 
d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a mínim. 
 
Reg : 
Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar 
alçament de pols, per trànsit dels mateixos. 
 
4.- Serveis de prevenció. 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi 
o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades 
les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
5.- Comitè de seguretat i salut. 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent 
i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 
 
6.- Instal·lacions de salubritat i confort. 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de 
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral 
de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
7.- Condicions econòmiques. 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
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8.- Coordinador de seguretat. 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de 
les obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
9.- Obertura del centre de treball 
 
El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les 
feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de la Generalitat. 
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual informa de la no necessitat de 
realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.  
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix 
l’article 7 del Reial Decret 196/1997. 
 
10.- Pla de seguretat i salut. 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de 
l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant 
aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 
Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 
alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta 
d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic 
autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de 
seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
11.- Llibre d’incidències. 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 
d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat 
en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Barcelona, Travessera de 
Gràcia, 303-311, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins 
del termini de 24 hores. 

 
Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2015 

 
Josep Barberillo i Gesa 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat núm. 6410 
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A. PROTECCIÓ EN RASES 

B. EN FORATS I OBERTURES 

C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entibacions 
Criteris de disseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entibacions 
Tipus d'entibació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.         Estrabament Lleuger. 
B.         Estrabament semilleuger.  
C.         Estrabament Complert. 

 
 
 

Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

 
 
 
 

 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. Zona B.  
Risc principal contacte directe. 
1.Armari de distribució general, fabricat  
en material aïllant. 
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera  
per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les  
canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 
 
 
 
 
 
 
A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.  
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants. 



Urbanisme: rases esquema protecció rases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protecció de rases, esquema 
1. Secció 
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 

 
 

 
Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega a.apuntalament horitzontal b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 
 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 



 

 

Urbanisme: rases perspectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 
   En terreny fluix D=H 

 
 
 
 
 

Urbanisme: mur de contenció esquema de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protecció per a murs de contenció 
1. Barana 
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus de treball 



 

Urbanisme: forats i obertures esquema de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteccions en forats i obertures 

 
 

Urbanisme: vessament de terres esquema límit de retrocés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema límit retrocés en vassament de terres variable segons el tipus de terreny 

 
 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 



 

Urbanisme: maquinària d'obra.  
Grues. control de nivell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Col·locació estabilitzadors distàncies 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas sota línies elèctriques perspectiva 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolçaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·locació estabilitzadors recolçaments 

 
 



 

Senyalització 
Advertiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senyalització 
Prohibició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Senyalització d’obligació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulleres de seguretat: 
 

 

 
 

Línea de  referència 

Centre de referència 
Eix vertical 

Superior 
 
Temporal 
 
Inferior 

Bisell 



 

Puntera 

Canya duresa Shore A 50-70

ContrafortTalóSola duresa Shore A 35-75

Casquet

Bandes d’amortiguació 

Ala 

Visera

Arnes 

CimCapa 
Arnes 

Altura de l’arnes 

Casquet 
Banda de contorn

Botes impermeables a l’aigua i la humitat: 
 
 
H3 – Hendidura de la sola  = 5mm 
R3 – Resalt de la sola  = 9mm 
HT – Hendidura del taló  = 20mm 
RT – Resalt del taló  = 25mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casc de seguretat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arnés (cinta de cap) material elastomer

Portofiltre

Vàlvula d’inalació 

Vàlvula d’exhalació

Material incombustible

Sola de seguretat rugosa amb relleu

Puntera de seguretat 

PUNTERA 

Mascareta antipols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botes de seguretat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓ   DE 
       L’OBRA TELÈFONS  

D’EMERGÈNCIA

BOMBERS 
 
POLICIA  
 
MOSSOS 

METGE 
 
 
AMBULÀNCIES  
 
 
HOSPITAL 

Caseta de vestidors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telèfons d’interès: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte modificat d’equipament del pou del faig i portada d’aigua 

fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 
 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

01.01 Ut Senyal de stop de D=600 amb suport metàl.lic

Senyal de stop tipus octogonal de D=600 mm.  normalitzada, amb suport
metàl·lic d'acer galvanitzat 80x40x2 mm., i 1.80 m. d'alçada inclosos part
proporcional d'obertura de pou, formigonat, col·locació i desmuntatge.

1,00 26,33 26,33

01.02 Ut Senyal de perill d'obres, triangular de 700mm de costat

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanit-
zat, col·locació i desmuntatge.

1,00 46,45 46,45

01.03 Ut Senyal de límit de velocitat, circular de D=500 mm.

Senyal de límit de velocitat, circular de D=500 mm., de xapa galvanitzada,
col·locació i desmuntatge.

1,00 53,96 53,96

01.04 Ut Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm.

Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de xapa
galvanitzada, col·locació i desmuntatge

1,00 53,96 53,96

01.05 Ut Senyal de sentit obligatori, circular  de D=500 mm.

Senyal de sentit obligatori, circular  de D=500 mm., de xapa galvanitzada
col·locació, i desmuntatge.

1,00 53,96 53,96

01.06 Ut Senyal de fi de de prohibició, circular de D=500 mm.

Senyal de fi de de prohibició, circular de D=500 mm., de xapa galvanitza-
da, col·locació i desmuntatge.

1,00 53,96 53,96

01.07 Ut Suport metàl·lic de 80x40x2 mm., i 1,80 m alt (inclòs fgó)

Suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm., i 1,80 m d'alçada,  in-
closos part proporcional d'obertura de pou, formigonat, col·locació i des-
muntatge

1,00 16,88 16,88

01.08 Ut Llumeneres de senyalització advertiment per balises intermitents

Llumeneres de senyalització d'advertiment per a balises intermitents

1,00 20,47 20,47

01.09 Ut Conus de plàstic reflector 30cm

4,00 3,88 15,52

01.10 Ut Senyal de via obligatòria per a vianants

Senyal de via obligatòria per a vianants, de P.V.C. rígid, col·locació i des-
muntatge.

1,00 6,25 6,25

01.11 Ut Senyal de perill indefinit, triangular de 700mm de costat

Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanit-
zat, col·locació i desmuntatge.

1,00 46,45 46,45

TOTAL CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ........................................................................... 394,19
CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS

02.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr, MT-1,classe
normal E-AT 

1,00 2,25 2,25

02.02 Ut Protector auditiu

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons MT-2, classe C.

1,00 0,54 0,54
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02.03 Ut Mascareta autofiltrant

Mascareta autofiltrant homologada de celulosa contra polsims i materials
tòxics

1,00 0,84 0,84

02.04 Ut Guants de cotó

Parell de guants per a ús general, amb palmells, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cotó.

1,00 1,77 1,77

02.05 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb palmells, artells, un-
gles i dits índex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cuir.

1,00 1,65 1,65

02.06 Ut Bótes d'aigua de PVC

Parell de bótes d'aigua de PVC de mitja canya impermeables a la humitat
amb sola antilliscant, folrades de niló rentable, amb puntera reforçada, ho-
mologades,

1,00 11,42 11,42

02.07 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell rectificada amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica de poliuretà,
falca amortidora per al taló, llengüeta manxa de despreniment ràpid amb
plantilles metàl.liques homologades segons classe I

1,00 21,04 21,04

02.08 Ut Ulleres anti-cops

Ulleres anti-cops homologades de montura universal, visor de vidre orgà-
nic neutre.

1,00 10,82 10,82

02.09 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i ajustables amb
goma elàstica, visor d'acetat transparent amb tractament antientelant.

1,00 2,40 2,40

02.10 Ut Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat antivibratori tipus picador o dumpista homologat clas-
ses A,B i C (subjecció, suspensió i caigudes).

1,00 50,96 50,96

02.11 Ut Impermeable PVC sense costures

1,00 7,75 7,75

02.12 Ut Protectors auditius tipus auricular

1,00 15,99 15,99

02.13 Ut Dispositiu mòvil per a cinturó de seguretat

Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat

1,00 60,58 60,58

02.14 Ut Corda de poliamida per a subjecció D=16mm

1,00 4,96 4,96

02.15 Ut Cinturó antivibratori

1,00 16,62 16,62

02.16 Ut Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços

1,00 13,82 13,82

02.17 Ut Cinturó portaeines

1,00 21,04 21,04
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TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................ 244,45
CAPITOL 03 PROTECCIONS COL·LECTIVES

03.01 Ut Escala de gat

Escala de gat per accés al fons de les rases amb potes folrades de goma
antilliscant, extensible fins a 4 m.

1,00 10,80 10,80

03.02 Ut Instal.alció diferencial 300mA

1,00 20,74 20,74

03.03 Ut Instal.lació diferencial 30mA

1,00 25,07 25,07

03.04 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar accés a ins-
tal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

7,00 9,63 67,41

03.05 Ut Instal.lació de posta a terra

Instal.lació de posta a terra formada per cable de coure electroconnectat
a terra en masses metàl.liques susceptibles de derivacions elèctriques.

1,00 56,62 56,62

03.06 h Mà d'obra seguretat

Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i reposició de
proteccions.

2,00 9,02 18,04

03.07 Ut Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg.

Extintor portàtil de pols seca ABC de 6kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B
amb suports.

1,00 16,51 16,51

03.08 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per  tau-
lons de fusta de 20x5 cm. armats mitjançant clavaó  damunt rastrells del
mateix material, inclòs fabricació, col·locació i desmuntatge. (Amortització
en dues posades)

3,00 12,42 37,26

03.09 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra-
violada, color taronja d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material,
i/col·locació i desmuntatge. (Amortització en dos usos)..

25,03 1,40 35,04

03.10 ML Tanca perimetral del solar de peus drets

Tanca perimetral del solar formada per peus drets de fusta de 2,5 m. d'al-
çada i D=10/12 cm. ancorats en el terreny i malla electrosoldada de
15x15 cm. D=4 mm., inclòs col·locació i desmuntatge.

15,00 5,83 87,45

TOTAL CAPITOL 03 PROTECCIONS COL·LECTIVES ............................................................................ 374,94
CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE

04.01 Ut Transport de caseta prefabricada en obra

Transport de caseta prefabricada en obra, inclosos descàrrega i posterior
recollida.

1,00 132,73 132,73
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04.02 Ut Lloguer de caseta per serveis d'obra de 3.25x1.90

Lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3.25x1.90 m., amb
un inodor, una dutxa, un lavabo amb tres aixetes i un termo amb capaci-
tat per a 50 litres; amb les mateixes característiques que les oficines. Ter-
ra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al des-
gast. Peces sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pin-
tura antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. Instal·la-
ció de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació elèctrica per a
corrent monofàsica de 220V. protegida  amb interruptor diferencial i mag-
netotèrmic.

1,00 101,28 101,28

04.03 Ut Lloguer de caseta oficina

Lloguer de caseta prefabricada per oficina d'obra de 6x2.35 m., amb es-
tructura metàl·lica mitjançant perfil conformats en fred i tancament xapa
nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada.
Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb Polistirè expandit.Re-
vestiment de P.V.C., en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'a-
lumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, inclosos. Ins-
tal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa
exterior a 220 V.

1,00 99,16 99,16

04.04 Ut Banc de fusta

Banc de fusta de 3,50m de llargada i 40 cm d'amplada amb capacitat per
a  5 persones

1,00 21,17 21,17

04.05 Ut Sabonera d'ús industrial amb dosificador

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locada

1,00 1,99 1,99

04.06 Ut Porta-rotlles d'ús industrial amb pany

Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, col·locat.

1,00 2,45 2,45

04.07 Ut Dipòsit de deixalles de 800 l

Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè injectat,
acer i bandes de cautxú , amb rodes per al seu transport, col·locat.

1,00 11,93 11,93

04.08 h Mà d'obra neteja

Mà d'obra emprada en la neteja dels locals i conservació de les instal.la-
cions.

4,00 6,61 26,44

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE ................................................................................ 397,15
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA

05.01 Ut Farmaciola instal.lada en obra

Farmaciola instal.lada en obra totalment equipada amb el material i eines
per als primers auxilis, col.locada en lloc accessible i visible per tots els
treballadors.

1,00 52,46 52,46

05.02 Ut Reconeixement mèdic obligatori

REconeixement mèdic obligtori a tots els treballadors un mínim d'un cop
l'any realitzat per una clínica o mútua acreditada.

1,00 15,93 15,93

TOTAL CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA ........................................................................................ 68,39
CAPITOL 06 FORMACIÓ

06.01 H Formació en seguretat i salut

Formació en seguretat i salut en el treball dirigida als treballadors específi-
ca de cada especialitat amb recordatoris i ampliacions periòdiques. Es
considera una hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat
i salut o per un tècnic compatent.

4,00 11,47 45,88
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TOTAL CAPITOL 06 FORMACIÓ .............................................................................................................. 45,88

TOTAL......................................................................................................................................................... 1.525,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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RESUM DE PRESSUPOST
Seguretat i salut-Projecte modificat equip. pou del Faig i portada aigua fins ETAP, Sant Quirze de Safaja
CAPITOL RESUM IMPORT %

 esa, s.l.G

1 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL................................................................................................................................... 394,19 25,85
2 PROTECCIONS INDIVIDUALS....................................................................................................................................... 244,45 16,03
3 PROTECCIONS COL·LECTIVES ................................................................................................................................... 374,94 24,59
4 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE ........................................................................................................................................ 397,15 26,04
5 MEDICINA PREVENTIVA ............................................................................................................................................... 68,39 4,48
6 FORMACIÓ...................................................................................................................................................................... 45,88 3,01

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.525,00
13,00% Despeses Generals...... 198,25

6,00% Benefici industrial ......... 91,50

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 289,75

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 1.814,75

21% I.V.A .............................................. 381,10

PRESSUPOST DE CONTRACTE 2.195,85

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2.016.

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

Pàgina 1



 

PROJECTE MODIFICAT D'EQUIPAMENT
DEL POU DEL FAIG I PORTADA D'AIGUA

FINS LA SORTIDA DE LA E.T.A.P.
AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA

DOCUMENT NÚM. 2

P L À N O L S

P
 
L
 
À
 
N
 
O
 
L
 
S



 

PROJECTE MODIFICAT D'EQUIPAMENT
DEL POU DEL FAIG I PORTADA D'AIGUA

FINS LA SORTIDA DE LA E.T.A.P.
AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE CONDICIONS

P
L
E
C
 
D
E
 
C
O
N
D
I
C
I
O
N
S



 

G esa 

Gestió  
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Plec de condicions 
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada 

d’aigua fins la sortida de la ETAP al T.M. Sant Quirze de Safaja

1 

 

PLEC DE CONDICIONS 
 
 OBJECTE DEL PLEC 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 1-. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA, ENDERROCS, DEMOLICIONS, ESBROSSADA I MOVIMENTS DE TERRES 
 2-. EXCAVACIÓ DE RASES 
 3-. XARXA DE SANEJAMENT 
 4-. VORADES, VORERES I PAVIMENTACIONS 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 1-. CONDICIONS GENERALS 
  
 2-. GENERALITATS: 
   
  2.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 
  2.2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
  2.3 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
  2.4 INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
  2.5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
  2.6 REPLANTEIG DE LES OBRES 
  2.7 MATERIALS 
  2.8 DESVIAMENTS PROVISIONALS 
  2.9 ABOCADORS 
  2.10 SERVITUDS I ASERVEIS AFECTATS 
  2.11 PREUS UNITARIS 
  2.12 PARTIDES ALÇADES 
  2.13 TERMINI DE GARANTIA 
  2.14 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
  2.15 DISPOSICIONS APLICABLES 
  2.16 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
  2.17 INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 
  2.18 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
  2.19 DESVIAMENT DE SERVEIS 
  2.20 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
  2.21 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 
  2.22 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 
  
 3-. UNITATS D’OBRA CIVIL: 
 
  3.1 MATERIALS BÀSICS 
  3.2 PREUS UNITARIS 
  3.3 ESBROSSADA I NETEJA DE TERRENYS 
  3.4 EXCAVACIÓ A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
  3.5 TERRAPLENS 
  3.6 DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
  3.7 BASE GRANULAR 
  3.8 PAVIMENTS 
  3.9 EXCAVACIÓ I REPLÈ DE RASES I POUS 
  3.10 VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
  3.11 FORMIGONS 
  3.12 TUBS DE POLIETILÈ 
  3.13 TUBS DE FUNDICIÓ DUCTIL FD 
  3.14 TUBS DE POLYESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE 
  3.15 PERICONS I POUS DE REGISTRE 
  3.16 OBRES DE FÀBRICA TOTXANA 
  3.17 ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
  3.18 APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 
  3.19 ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
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P L E C   D E   C O N D I C I O N S 

 
OBJECTE DEL PLEC 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització general de 
l’obra. A continuació, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha d’acomplir el 
procés d’execució de l’obra i organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments. 
Tot aquest conjunt de normes i instruccions regiran durant l’execució de les obres del “Projecte modificat 
d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua fins la sortida de la ETAP al T.M. de Sant Quirze de Safaja”. 

 
 
C O N D I C I O N S   T È C N I Q U E S   P A R T I C U L A R S  

 
 1-. Senyalització de l’obra, enderrocs, demolicions, esbrossada i moviments de terres 
 2-. Excavació de rases 
 3-. Xarxa d’aigua potable 
 4-. Modificació escomesa i xarxa elèctrica 
 5-. Reposició de paviments 
  
   
1-. Senyalització de l’obra, enderrocs, demolicions, esbrossada i moviments de terres 
 
 Totes les obres venen definides als plànols adjunts al present projecte, i s’executaran d’acord amb allò que en ells 
s’indica, conforme a les especificacions d’aquestes prescripcions tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l’Enginyer 
director de les obres.  
 El primer pas a realitzar és el de senyalitzar tota la zona de l’obra correctament, complint totes les normes de 
seguretat i salut. Al projecte hi ha una partida concreta de senyalització provisional d’obres. No serà possible demanar un 
augment de la partida al·legant una major senyalització, ja que a l’inici de les obres i en el moment de fer oferta ja es coneix la 
senyalització provisional que serà necessària i no serà acceptat cap augment d’aquesta partida. 
 
Les obres d’explanació comprenen: 
 - Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 - L'esbrossada i neteja del terreny es realitzarà d'acord amb el què s'especifica a les condicions tècniques generals 
del present Plec. En el preu unitari d'esbrossada estan inclosos els enderrocs dels elements necessaris i retirada de restes de 
runes que poguessin quedar a la zona d'obres. Així mateix, estan inclosos en el preu de la neteja, el desmuntatge de tot tipus de 
línies de serveis i la plantació d'arbres existents que puguin ser aprofitables als indrets que designarà la Direcció de les Obres. 
El preu inclourà els treballs de nova plantació dels esmentats arbres, no així l'arrencada que serà d'abonament independent. 
 - El preu unitari corresponent a la demolició de voravies no inclou la demolició i transport a l'abocador de les vorades i 
d'altres elements existents de possible reutilització. 
 - Les obres necessàries pel manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, i la modificació de serveis afectats, segons indicació de la direcció de les obres. 
 - El moviment de terres necessari per conformar les esplanada a les zones on sigui oportú. Aquestes obres inclouen, 
transport de materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, formació de rebliments, acabats i 
allisada de talussos i construcció de les esplanades millorades. D'acord amb les instruccions de la Direcció de les Obres, podran 
ser compensats els terraplens amb els materials procedents de les excavacions, degudament seleccionats. 
 - Quantes operacions siguin necessàries per acabar l’obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides 
als documents del projecte. 
 - Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 
 
 
2-. Excavació de rases. 
 
 L’excavació de les rases s’executarà i abonarà amb el què s’especifica a les condicions tècniques generals del 
present plec. El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista emprarà 
els mitjans de compactació lleugers que calgui i reduirà el gruix de les tongades sense que els esmentats treballs puguin ésser 
objecte de sobrepreu. Com els materials procedents de les excavacions de rases són adequats per a llur replè, s’obtindran els 
materials necessaris pel rebliment fent una selecció dels excavats.  
 Durant l’execució de les rases i col·locació de llurs serveis es realitzaran totes les obres necessàries per assegurar el 
correcte drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es realitza l’obra definitivament. 
 
Prospeccions:  
 - En el cas que en el projecte no es contempli realitzar prospeccions, i durant l’obra es faci necessari realitzar-ne 
alguna, aquesta es certificarà amb l’obtenció d’un nou preu contradictori, que s’obtindrà a partir dels preus simples de la partida 
d’excavació de rasa, aplicant-hi un factor de 1,5 en els rendiments de maquinària i mà d’obra, en considerar que aquestes feines 
repercuteixen amb una baixada del rendiment. 
 - De cadascuna de les prospeccions realitzades es realitzarà croquis acotat detallant els serveis, diàmetres, fondàries, 
tipus de terreny trobats i dimensions de la prospecció per procedir a fer-ne l’abonament. Aquestes prospeccions no es 
realitzaran mai abans de rebre la informació de tots els serveis existents a la zona, i quan es realitzin, es contrastarà la situació 
real del servei amb el que el plànol indica.  
D’aquestes fitxes es farà un recull de totes situades en un plànol en planta del sector, i estaran a la caseta d’obra per consulta 
dels operaris. (prèviament se’n facilitarà còpia a la direcció facultativa).  
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Casos especials: 
 - El present projecte contempla l’execució de passos de serveis davant les Estacions transformadores per a futures 
necessitats del sector. Si la posició de les Estacions transformadores varia degut a exigències de la companyia subministradora, 
o per necessitats no contemplades en projectes, el constructor haurà de comunicar a la direcció facultativa la necessitat de 
variar també la posició dels passos de serveis. Si al finalitzar l’obra no s’han construït els passos de serveis davant les 
Estacions transformadores es considerarà un error per part de la constructora, i la direcció facultativa podrà ordenar realitzar-ho, 
corrent a càrrec de la constructora tots les obres d’aquesta modificació. Sempre seran tubs de Ø160. 
 
 
3-. Xarxa d’aigua potable 
 
 - En el cas que les feines de col·locació de la xarxa d’aigua les realitzi una empresa subcontractada, es comunicarà a 
la direcció facultativa amb antelació i aquesta haurà d’autoritzar-ne el inici de les feines. 
 - La xarxa d’aigua potable es connectarà a la xarxa existent a la zona.  
 - La xarxa es construirà dels materials i els diàmetres que el plànol especifica. Totes les canonades seran de 16atm 
de pressió nominal i portaran les brides tipus Stop necessàries per un correcte funcionament i estanqueïtat. 
 - La instal·lació es realitzarà seguint les directrius i normes de la companyia d’aigües, i complint tot allò que 
s’especifiqui en la Norma Tecnològica sobre l’abastament d’aigües potables a les poblacions. 
  - S’instal·laran claus de pas amb llurs tronetes i hidrants contra-incendis soterrats. Tots els accessoris i peces 
especials connectats a les canonades, disposaran dels accessoris segons criteris de la companyia subministradora en tots els 
punts de connexió per evitar moviments relatius i pèrdues d’aigua. 
 - La xarxa d’aigua s’instal·larà per sobre la cota on es troben els nivells freàtics de la zona, i per sobre les 
canalitzacions de clavegueram, amb distàncies vertical i horitzontal entre una i altre no menor a un (1) metre mesurat entre 
plans tangents, horitzontals i verticals a cada canonada més pròxims entre sí. 
 - L’amplada de les rases no serà inferior a seixanta (60) centímetres i es deixarà un espai de quinze a trenta (15 a 30) 
centímetres a cada costat del tub. 
 - En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres seran suficients llits de grava, sorra o sauló amb un 
gruix mínim de quinze (15) centímetres. 
 - En canonades amb diàmetre comprès entre trenta (30) i seixanta (60) centímetres, el projectista tindrà en compte les 
característiques del terreny, tipus de material, etc... 
 - En canonades amb diàmetre superior a seixanta (60) centímetres es tindrà en compte: 
Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terrenys s’estendrà un llit de grava o de pedra matxucada, amb un tamany 
màxim de vint-i-cinc (25) mil·límetres i mínim de cinc (5) mil·límetres a tot l’ample de la rasa amb gruix d’una sisena part (1/6) del 
diàmetre exterior del tub y mínim de vint (20) centímetres. 
 
Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, reomplerts, etc..) s’estendrà sobre tota la solera de la rasa una capa de formigó 
pobre, de tot-ú, de cent-cinquanta (150) kilograms de ciment per metre cúbic i per un gruix de quinze (15) centímetres. 
 - Quan s’interrompi la col·locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir l’entrada d’aigua o cossos 
estranys. 
 - El reomplert de les rases es compactarà per tongades successives. Les primeres tongades fins a uns trenta (30) 
centímetres per sobre de la generatriu superior del tub es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos 
(2) centímetres i amb grau de compactació no menor del 95 per cent del Proctor Normal. 
 - Una vegada col·locats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i recolzament dels colzes, canvis de direcció, 
reduccions, peces de derivació i en general tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar 
desviacions perjudicials. 
 - Els recolzaments, es col·locaran de manera que les juntes de la canonada i dels accessoris siguin accessibles per la 
seva reparació, formats per un dau de formigó en massa H-20. 
 - L’empresa constructora està obligada a realitzar les proves d’estanqueïtat, de pressió, i de desinfecció de les 
canonades necessàries per donar la xarxa com a finalitzada. 

 
 
4-. Xarxa elèctrica 
 
4.1 Xarxa d’energia elèctrica 
- Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 2.15 de les Condicions Generals. Seran també d’obligat compliment les 
normes particulars de les companyies subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present 
obra. 
 
4.2 Permisos, llicències i dictàmens 
- El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les 
obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat 
públic, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i 
l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
4.3 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques.  
- Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra els catàlegs, 
cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
- No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest control previ no 
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser 
col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser  reemplaçats per d’altres que les 
compleixin. 

 

G esa 

Gestió 
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Plec de condicions 
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada 

d’aigua fins la sortida de la ETAP al T.M. Sant Quirze de Safaja 

4 

 

- Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, 
immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que 
cregui oportú a càrrec de la contracta. 
- Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb 
defectes o deteriorats. 
- Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, 
seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de 
l’obra. 
- Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
- Conductors: 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
- Certificat de colada: 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
4.4 Xarxa elèctrica (MT i BT) 
 
4.4.1 Conductors 
- Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. 
Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil 
(PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. Tots els cables seran 
homologats per les companyies subministradores.  
Mesurament i abonament 
- Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, carreteig, col·locació 
del cable, subjeccions, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
4.4.2 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les 
calçades. 
- Conduccions sota vorera: Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions  mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda 
dels conductors. Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit  de sorra, de 6 cm per la MT 
i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que 
puguin girar lliurement i no malmetin el cable. 
Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran 
subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte  dels corrents de curtcircuit o 
dilatacions. Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i  a10 cm per sota del paviment es col·locarà 
una cinta de senyalització també de PE. Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
- Conduccions sota calçada: Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
Formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub 
de reserva per a futures ampliacions. La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT 
en guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT. 
Mesurament i abonament 
- Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el 
pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de 
senyalització. En la  conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 
4.4.3 Elements singulars 
- Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables o 
amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
- Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la 
companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 
Mesurament i abonament:: 
- Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta 
manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
- Estacions transformadores: Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. Les prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui i el departament d’Indústria. Les 
fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament 
d’Indústria, es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció 
facultativa. 
Mesurament i abonament: 
- Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres de MT, enllumenat 
interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per  l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, 
etc.), vorera perimetral de formigó HM- 20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per 
al correcte acabat de l’obra. Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. Es mesurarà per unitat (ut) totalment 
acabada. 
Utillatge interior de l’estació transformadora: Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les 
cabines de MT fins al transformador, circuit de disparament del ruptor,  terres del neutre de BT, accessoris (banquet, guants, 
plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, 
d’acord amb la companyia elèctrica subministradora. Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
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5-. Reposició de paviments: 
 
 A continuació es detallen les normatives a seguir: 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de conservació de carreteres (PG4), aprovat per 
l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (Sòl-ciment i gravaciment), de 13 de maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’Octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 
 
 Els paviments seran els que s’indiquen a la memòria adjunta al present projecte. L'aglomerat asfàltic dels vials que 
així s’indiqui serà en calent. El formigó serà d'acord amb les seccions tipus de la instrucció de ferms rígids i flexibles del 
M.O.P.U. A l’annex de paviments de la memòria s’indica detalladament el gruix de la capa de rodadura de M.B.C, i el tipus i 
l’àrid. 
 En tots els contactes de paviments nous amb paviments existents, es procedirà a fer un tall amb el disc, per unir-los 
correctament i formarà un angle respecte l'eix del carrer de 75 graus. 
 Tant la base de formigó com la capa d’aglomerat, s’executaran per fases, tal i com indica el programa d’obres. No es 
començarà una fase sense prèviament  haver acabat l’anterior, amb els paviments acabats, fins i tot, amb la pintura horitzontal 
repintada. 
 Els preus de la tona d'aglomerat inclouen el betum i tots els materials per l'execució total de la unitat  d'obra. Els 
materials i execució dels regs asfàltics d’imprimació i adherència es realitzaran amb emulsió catiònica. Els paviments 
s’abonaran per tones d'aglomerat asfàltic col·locades. L’amidament es farà aplicant al volum teòric executat, les densitats que 
resultin dels assaigs d'obra per tal d'obtenir les tones col·locades. 
 Les vorades seran prefabricades amb les dimensions indicades als plànols del Projecte. Durant l'execució de les 
obres, la Direcció de les Obres marcarà les zones corresponents a guals. En les zones esmentades el Contractista construirà 
les vorades amb peces especials, sense que els treballs corresponents a l'esmentada operació puguin ser motiu de sobrepreu. 
 A la part posterior de les noves voreres, que donaran a les futures parcel·les, s’hi farà un encintat amb ciment 
portland, que servirà de subjecció del panot o llambordes, depenen del que s’indiqui en el present projecte. Aquest encintat es 
considera inclòs al preu de col·locació del panot, llamborda o material final de coronació de la vorera. 
 
 
C O N D I C I O N E S   T È C N I Q U E S   G E N E R A L S 

 
1-. CONDICIONES GENERALS 

 
 Les condicions tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions tècniques particulars del Projecte. 
  Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que hauran de regir l’execució de qualsevol 
tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es 
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.16. 
 
2-. GENERALITATS 

 
2.1 Documents del Projecte. 
2.2 Obligacions del contractista. 
2.3 Compliment de les disposicions vigents. 
2.4 Indemnitzacions per compte del contractista. 
2.5 Despeses a càrrec del Contractista. 
2.6 Replanteig de les obres. 
2.7 Materials. 
2.8 Desviaments provisionals. 
2.9 Abocadors. 
2.10 Servituds i serveis afectats. 
2.11 Preus unitaris. 
2.12 Partides alçades. 
2.13 Termini de garantia. 
2.14 Conservació de les obres. 
2.15 Disposicions aplicables. 
2.16 Existència de trànsit durant l’execució de les obres. 
2.17 Interferències amb altres Contractistes. 
2.18 Existència de servituds i serveis soterrats. 
2.19 Desviaments de serveis. 
2.20 Mesures d’ordre i seguretat. 
2.21 Abonament d’unitats d’obra. 
2.22 Control d’unitats d’obra. 
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2.1   DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
 El present projecte consta dels següents documents: Document núm.1 - Memòria i Annexos; Document núm.2 
plànols; Document núm.3 - Plec de Condicions Facultatives i Document núm.4  - Pressupost. El contingut d’aquests documents 
s’haurà detallat a la Memòria. 
 S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat compliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 
Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions tècniques generals i Prescripcions tècniques particulars), Quadre de preus 
núm. 1, Quadre de preus núm. 2  i Pressupost total. 
 La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els 
seus Annexos, els amidaments i els Pressupostos parcials 
 Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l'Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.  Aquestes dades han de considerar-se tan 
sols com a complement d’informació que el Contractista ha  d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc. ) llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
  En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el Capítol II del 
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 
sobre les Prescripcions tècniques generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
 El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i o més als Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si hagués 
estat exposat en ambdós documents sempre que, a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 
2.2   OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
 El Contractista designarà al seu “Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
  En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibres d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista  està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les 
seves funcions. 
 

2.3 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
 Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Així mateix, complirà amb els requisits vigents per l’emmagatzematge i utilització, d'explosius, carburants, prevenció 
d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament, o 
indirectament, siguin necessaris pel compliment del Contracte. 

 
2.4 INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

 
 Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals".     
 Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a 
les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com el medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els 
treballs necessaris per a tal fi. 
 

2.5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA    
 
 A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
aniran a càrrec del Contractista, si el Capítol II d'aquest Plec o en el Contractista no preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions  ferramentes, etc.. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 

 afectades per les obres, etc. 
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- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 
 Serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 
 

2.6 REPLANTEIG DE LES OBRES     
 
 El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la 
Direcció consideri necessaris per l'acabament exacte, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 

2.7 MATERIALS  
 
 A més de tot allò que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals" 
hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici 
de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, a més, al seu compte de totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.                    
 El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb el temps suficient, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel 
Director. 
 

2.8 DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les 
definicions del Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 
essent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de l'Administració i visites 
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 

2.9 ABOCADORS 
 
 Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses 
que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als 
Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient 
per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 
 Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació, de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no 
complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material als abocadors, sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els 
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels 
materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 

2.10 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS  
     
 En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", 
aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en 
el Pressupost o per unitats d'obra, amb explicació dels preus del Quadre de Preus núm. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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PREUS UNITARIS  
 
 El preu unitari que apareix en lletra en el quadre de preus núm.1 serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals" els preus 
unitaris que figuren en el Quadre de preus núm.1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, i que no figurin en la descomposició del Quadre núm.2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els 
materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentment necessàries per acabar la 
unitat corresponent i els costos indirectes. 
 La descomposició dels preus unitaris que figura en el quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats 
d'obra incompletes, el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm.1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2 a l'encapçalament d’ambdós 
hi figura una advertència a l'efecte. 
 Fins i tot en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen hipòtesi no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; qualitat, tipus i cost horari de maquinària; 
preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per completar 
la unitat d'obra; dosificació, qualitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els 
esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a 
l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a millor comprensió dels conceptes que comprèn 
la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 

2.11 PARTIDES ALÇADES     
 
 Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions tècniques particulars, en els Quadres de 
preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals 
corresponen. 
 Les partides alçades "d’import màxim a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals"; es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus 
unitaris de la Justificació de Preus, i en cap cas superaran l’import total establert. 
 En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 
 

2.12 TERMINI DE GARANTIA      
 
 El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II 
del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, 
senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)      
 En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.   
 

2.13 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
    
 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament 
i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
  
 A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
 El present Article serà d'aplicació des del moment d’endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
 

2.14 DISPOSICIONS APLICABLES  
 
 A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions 
següents: 

- Ordre ministerial del 6 de febrer de 1976 que aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 
Carreteres i Ponts (PG-3) i ordre ministerial FOM/891/2004 del 1 de març que actualitza determinats articles del 
PG-3 relatius ferms i paviments. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny que aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques. 

- Instrucció per la recepció de ciments RC-03. Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre (BOE del 16 de gener). 
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- Calç. RCA-92 Instrucció per la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. 
- Instrucció EHE per al projecte i execució d'obres de formigó estructural, aprovada per Reial Decret 2661/1998, 

de 11 de desembre. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 12 de 

Febrer de 1998 (IAP). 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, i instruccions tècniques 

complementàries. 
- Reglament d’Estacions de Transformació. Ordre del 17 d’octubre de 1973 del Ministeri d’Indústria. (BOE, 27 de 

octubre de 1973). 
- Norma de construcció sismoresistent NCSE-02 (27-09-02) 
- Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. 
- Recomanacions pel projecte i disseny del viari urbà. MOPTMA (1995, 1a reimpressió 1996). 
- Instrucció 3.1-IC sobre característiques geomètriques i traçat. 
- Instrucció 5.2-IC sobre drenatge superficial. Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
- Instrucció 6.1-IC sobre seccions de ferm. Ordre Ministerial FOM/3460/2003 del 28 de novembre de 2003 (BOE 

del 12 de novembre). 
- Instrucció 8.1-IC. Senyalització vertical. Ordre Circular 8.1-IC/90 
- Norma 8.2-IC sobre marques vials. IC.088. Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987. 
- Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de carreteres.                      
- Reglament General de Carreteres aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre. 
- Reglament General de Circulació vigent. 
- Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 d'11 de Març sobre Clàusules de revisió de preus. 
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de Febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministeri d'obres Públiques. 
- Condicions preceptives a les Obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5.1940. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de  l'Associació 

 Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Normes per la Redacció de Projectes d’Abastament d’Aigües i Sanejament de Poblacions. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades d’abastaments d’aigua. Ordre de 28 de juliol de 1974. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per les canonades de sanejament d’aigua de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986. 
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91. 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 
- NBE FL-90 “ muros resistentes de fábrica de ladrillo” Reial Decret 1723/1990 de 20 de Desembre. 
- Centre d'estudis de la Construcció. 
- DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 

de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
- Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 

Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telecomunicacions i Gas). 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 

que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
 En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives.   
 

2.15 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ 
 
 L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'exercici de les obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les 
interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 
cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
 

2.16 INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
 El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible 
executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres 
treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb 
determinades unitats d'obra acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses 
en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
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2.17 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
 
 Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de 
serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la 
posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d’excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació.       
 

2.18 DESVIAMENT DE SERVEIS 
  
 Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la 
visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la 
millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els 
esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a 
pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, 
les empreses interessades recapten la col·laboració Contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari.  
 

2.19 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
 El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treball. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el 
Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 
1900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del 
"Ministerio del Trabajo", del 18 de juny de 1942. 
 

2.20 ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA  
 
 Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus 
núm.1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proporció econòmica s'haurà de tenir 
en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar al perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment, relacionada a 
l'apartat 1.16. 
 

2.21 CONTROL D'UNITATS D'OBRA    
 
 La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, 
segons esquema aprovat per l'I.C.S., escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 
 L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracte, correrà a càrrec del Contractista, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Institut 
Català del Sòl. 
 El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció 
Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
 1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir 
dels preus unitaris acceptats. 
 2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. 
En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
 
3-. UNITATS D’OBRA CIVIL    
 
  3.1  Materials bàsics 
  3.2  Preus unitaris 
  3.3  Esbrossada i neteja dels terrenys 
  3.4  Excavació a qualsevol tipus de terreny 
  3.5  Terraplens 
  3.6  Demolicions i reposicions 
  3.7  Base granular 
  3.8  Paviments 
  3.9  Excavació i replè de rases i pous 
  3.10 Formigons 
  3.11 Acer 

3.12 Tubs de Polietilè per aigua potable 
3.13 Pericons i pous de registre 



 

G esa 

Gestió  
d’enginyeria, 
serveis i  arquitectura,s.l.

 

Plec de condicions 
Projecte modificat d’equipament del pou del Faig i portada 

d’aigua fins la sortida de la ETAP al T.M. Sant Quirze de Safaja

11 

 

3.14 Obres de fàbrica totxana 
3.15 Accessos i connexions amb vials existents 
3.16 Aplicació de la clàusula 50 del plec de clàusules. Administratives Generals 
3.17 Altres unitats no especificades en aquest Plec 

 
3.1 MATERIALS BÀSICS 

 
 Tots els materials bàsics que s’empraran durant l’execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les 
especificacions que s’exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les instruccions, normes i reglaments de la legislació vigent esmentades a l’article 1.16 del 
present Plec. 
 

3.2 PREUS UNITARIS   
 
 Serà d’aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
 D’acord amb el que disposa l'esmentada clàusula els preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra 
cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol 
tipus d’unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la unitat contractada. 
 

3.3 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
 
 DEFINICIÓ.- Es defineix com a aclariment esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar de les 
zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents:     

- Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els 
corresponents documents del Projecte. 
 
 EXECUCIÓ DE LES OBRES.- Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
 Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els, elements que hagi de conservar intactes. 
 Per disminuir, en el possible, el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se es procurarà que els que s’han 
d’aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, el trànsit per 
carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s’aniran trossejant per la seva brancada tronc progressivament. Si per 
tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol 
altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 En els rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l’esplanada. 
 Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10)a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15) de 
profunditat sota la superfície natural del terreny. 
  També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50) per sota de 
l’esplanada. 
 Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es tallaran a trossos 
adequats i finalment s’emmagatzemaran curosament en un lloc adequat, separats dels munts que han d’ésser cremats o 
llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3) si ho permet el tronc. Ara bé abans de procedir a tallar 
arbres, el Contractista haurà d’obtenir els conseqüents permisos i autoritzacions, si s’escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus 
de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
 Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a 
les obres. Cap Fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o 
desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d’alguna altra manera la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 Retirada dels materials objecte dels materials objecte d’aclariment i esbrossada: Tots els subproductes forestals, 
excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres. 
 Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu 
encarregat de les obres. 
 
 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3. 
 L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de material. 
  El preu inclou la càrrega i transport abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l’apartat precedent. 
 Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es 
transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres a fi de ser emprades per a formació 
de zones verdes. Les terres vegetals es mesuraran i pagaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a 
abocador o a l’amàs intermig esmentat es  considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte. 
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3.4 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY  
 
 Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt així com el seu 
refinat i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per endegar la Col·locació de la subbase granular estaran inclosos en el preu unitari 
de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 
 Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L’excavació especial de talussos en roca definida a l’article 322 del P.G.3. s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s’executaran els treballs 
d’acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l’article 1.16, i es consideraran inclosos en els preus 
d’excavació. 
 En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els 
materials no són aptes per a la formació de terraplens es transportaran a abocador no sent el possible increment de distància de 
transport motiu de sobrepreu. El Director de les Obres podrà autoritzar el fet d’abocar materials a determinades zones baixes de 
les parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’extensió i compactació sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. 
 El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes. 
 
 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesurarà abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
projecte. 
 Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 
 S'entén per volum de terraplè o replè el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades segons 
el que es preveu en aquestes condicions. 
 
 ADVERTÈNCIES SOBRE ELS PREUS DE LES EXCAVACIONS.- A més d’allò que s’especifica en els articles 
anteriors i el que s’estableix en els que es detallen la forma de l’execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el 
següent: 
 El Contractista en executar les excavacions sempre s'atendrà als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que 
l'excavació a executar no estès suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. 
Per tant, no seran d’abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Facultatiu 
Director. Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu executés menor volum d'excavació que aquell que hauria de 
resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
  En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, 
hauran de reomplir-se amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. 
 En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta el Contractista s'atendrà a allò que decideixi 
el Facultatiu Director, sense ajustar-se al que a efectes de valoració del Pressupost figuri en els pressupostos parcials del 
Projecte. 
 S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, com són: 
 Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 
utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 Si el Contractista amb l'aprovació de l'Administració executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar 
de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 

3.5 TERRAPLENS  
 
 Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrenys procedents d'excavacions o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3. 
  L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Facultatiu encarregat en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que sols la 
concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida al menys al mateix grau que amb l'equip 
proposta pel Facultatiu encarregat. 
 El ciment del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A 
continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i 
si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà 
cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides, i per tant sigui 
autoritzada la seva extensió pel Facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva no 
s'estendrà la següent: 
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 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats al seu 
perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 El material a utilitzar serà en un cas provinent de l'excavació en la traça. En aquest cas el preu del replè inclou la 
càrrega, compactació i transport. 
 En cas que el material provingui de préstecs el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, 
humidificació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de 
parcel·les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar a excavar a determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les mateixes per dessota de 
les cotes de les voreres més properes. Els terraplens considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens 
(art.331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
 TERRAPLÈ DE SÒLS SELECCIONATS DE PRÉSTECS EXTERIORS AL POLÍGON.- Quan sigui necessari obtenir 
els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El 
Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i abans de 
començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs a fi de determinar si 
la quantitat dels sòls és suficient. 
 
 

3.6 DEMOLICIONS I REPOSICIONS  
 
 DEFINICIÓ.- Es defineix com a demolició l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per a donar per acabada l'execució de la mateixa. 
 La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació dels materials. 
- Retirada  dels materials resultants a abocadors o al seu lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen la resta 
de documents del Projecte. 
 
 EXECUCIÓ DE LES OBRES.- Enderrocament o excavació dels materials. 
 Les operacions d'enderrocament o excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de preus núm.1 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocador o lloc d'utilització, així com la 
manipulació i utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució. Tan sols seran d'abonament les demolicions 
de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, qualsevol que sigui la seva classe o format. 
 El contractista té l’obligació de dipositar els materials que procedents d’enderrocs consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de L’obra. 
 Reposicions : S’entén  a les reposicions a les reconstruccions d’aquelles fàbriques que hagi sigut necessari 
enderrocar per l’execució de les obres, i han de quedar en iguals condicions que abans de les mateixes. 
 Les característiques d’aquestes seran iguals a les enderrocades amb el  mateix grau de qualitat i textura. 
 La demolició s’abonarà als preus corresponents del quadre de preus núm. 1. Les reposicions s’abonaran als preus del 
quadre núm. 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 

3.7 BASES GRANULARS 
 
 Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base granular 
es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refinat i compactació de la capa de subbase i s'executaran els 
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de subbase seran els correctes i es comprovaran 
els pendents transversals.     
 
 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat 
sobre els plànols del Projecte. 
 El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega transport o qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per 
a deixar completament acabada la unitat. 
 

3.8 PAVIMENTS 
 
 Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb 
especial atenció la qualitat dels treballs de refinat i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents 
transversals. 
 Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució 
de les obres, la forma d'executar-les, així com l'amidament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com 
tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa el P.G.3, llevat dels 
lligants, que es consideren inclosos a la unitat d'obra definida. 
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3.9 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i 
pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de la roca i l'excavació especial de talussos en roca definida a l'article 322 del P.G.3, s'abonarà al preu únic definit 
d'excavació. 
 Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran 
els medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès en els preus 
d'excavació. 
 El preu de les excavacions comprèn també les entibacions  que siguin necessàries i el transport de les terres a 
l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per 
evitar les operacions d'entibació, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà 
per metres cúbics excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols de Projecte. 
  El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per tal 
d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els alçats que es precisin, el transport dels productes extrets al 
lloc d'ús, dipòsit o abocador, indemnitzacions a que hi hagi lloc i arranjament de les àrees afectades. 
 Serà d'aplicació a l'excavació de rases i pous l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentades a l'article 
2.4 del present Plec.                                
 Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de que aquests s'hagin 
contemplat o no en el Projecte els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs 
puguin ser objecte de sobrepreu. 
 Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials 
de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus n° 1.        
 En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons el preu 
d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n° 1. 
 

3.10 FORMIGONS 
 
 Es consideren els següents tipus de formigons: 

- Formigó H-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a 28 dies (ús limitat per a formigons en massa). 
- Formigó H-25 de 25 N/mm2 de resistència característica a 28 dies. 

 Tots els formigons compliran l’EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta instrucció. 
 Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.   
  Es fabricarà sempre en plantes homologades i subministrat segons al normativa vigent 

A més de la Prescripcions de l’EHE  es tindrà en compte les següents puntualitzacions :               
- La instal·lació de transport i posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una altura superior a un metre i cinquanta  centímetres (1'50) ni 

 distribuir-lo amb pala a gran distància. 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes de transport a la posta en obra del formigó sense l'autorització del 

 Facultatiu encarregat. 
- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència i qualsevol de les característiques del 

formigó. Pel formigonat en temps fred o calorós es seguiran les  prescripcions de l'EHE. 
- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
- El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, evitant que es 

mogui de forma horitzontal mentre es trobi submergit. 
- Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats  dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i de 

coqueres. 
- En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.         
- La situació de les juntes de construcció serà fixada per Facultatiu Director de manera que compleixin les 

 prescripcions de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini es cobrirà la junta amb sacs de palla humida 

 per protegir-la dels agents atmosfèrics. 
- Abans de recomençar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la  bona unió del 

formigó fresc amb el que està endurit. 
- Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim 

durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg, la 
inundació o cobrint-les amb arena o arpillera que  es mantindran constantment humides. 

- La temperatura de l’aigua utilitzada cal que no sigui inferior a 20º a la del formigó, per evitar la producció de 
 badades per refredament brusc. 

- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials  impermeables, 
prèvia autorització per escrit del Facultatiu Director. 
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- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense 
que sigui necessari aplicar amb els mateixos enlluïts, que no podran ser en cap cas executats sense 
l'autorització prèvia del Facultatiu Director. 

- Les operacions precises per deixar les superfícies n bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 

- La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
  Paraments vistos =  sis (6) mil·límetres. 
  Paraments ocults =  vint-i-cinc (25) mil·límetres.                  

- En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs, es prendran provetes que seran  trencades als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies. Efectuant-se com a mínim una sèrie de sis (6)  provetes cada 50 m3 de formigó utilitzat en 
forjats, voltes i soleres. 

- En les obres de formigó armat diàriament es faran dues sèries de sis provetes cadascuna, per trencar cada sèrie 
als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencament en cada sèrie la mesura dels resultats descartant 
les dues extremes.                     

- Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condiciones anàlogues a 
les d'aquest. 

- Si passats vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades per aquesta data en més 
d'un  vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes és menor que l'especificada, 
serà enderrocada. Si la resistència de les provetes extretes fos més gran que les d'assaig podrà acceptar-se 
l'obra en el  cas de poder efectuar, sense perill, un assaig descàrrega amb una sobrecàrrega superior a un 
cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda i que haurà d'ésser 
admissible.  

- Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas de que la  resistència de provetes d'assaig i les 
extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per cent de l'especificada, el Facultatiu 
Director podrà rebre l'obra amb  reserves, previs als assaigs de càrrega corresponents. 

- Els motlles i encofrats seran de fusta, complint les condicions exigides en l'apartat    corresponent, metàl·lics o 
 d'altre  material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia a judici del Facultatiu Director. 

- Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat, hauran de  posseir la resistència i 
la rigidesa necessària per tal que amb la marxa del formigó prevista  no es produeixin moviments locals de més 
de cinc mil·límetres.        

- Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
 paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves   de més de cinc mil·límetres. 

- Tant les superfícies dels encofrats com els productes  que se'ls hi puguin aplicar per  facilitat l'encofrat no hauran 
de contenir substàncies agressives pel formigó. 

- Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el ons, deixant-se 
 obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

- Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per    la humitat del reg o 
de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el  formigonat.                  

- Es disposarà l'encofrat en les bigues forjats amb la necessària contrafletxa perquè un cop desencofrada i 
carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques 
especials d'encofrat de les que el comportament i  resultats estan sancionats per la pràctica, havent de justificar 
l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que per la seva novetat manquin d'aquelles garanties.             

- El preu dels encofrats va inclòs en els preus corresponents dels formigons. 
- Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per la 

 col·locació. 
- El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les  operacions necessàries 

per executar la unitat d'obra menys les armadures i la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer 
col·locat. 

- Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries a judici de la  
 Direcció de les obres per l'execució del formigonat es  consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 
 AMIDAMENT  I  ABONAMENT.- Els formigons es mesuraran  d'acord amb els plànols del Projecte o bé amb els 
plànols de detall resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics. 
  
 El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels 
encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
 El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu de quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del 
formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
 ADVERTÈNCIA SOBRE L'ABONAMENT DE LES OBRES DE FABRICA.- Únicament s'abonarà el volum d'obra de 
fàbrica realment executada conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos que figuren 
en el Projecte u ordres escrites del Facultatiu Director. Per tant, en cap cas, seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Facultatiu Director. 
 Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de secció tipus, serà 
necessari que prèviament hagi sigut ordenada la seva execució per escrit pel Facultatiu Director, on cal que hi consti de manera 
explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
  Per això el Contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra la definició exacta 
d'aquelles dimensions que no ho estan. 
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3.11 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 

 
 CONDICIONS GENERALS: L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció per al Projecte i 
Execució de les Obres de Formigó EHE.       
 QUALITAT.- La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2. 
 L'allargament repartit de trenc serà superior o igual a 18 graus, entenent per tal deformació unitària remanent 
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base cinc diàmetres de coll d’astricció i a més de tres 
diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa.                   
 El mòdul d’elasticitat inicial serà igual a superior a un milió vuit- cents mil quilograms per centímetre quadrat 
(1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5.100 Kg/cm2. 
 En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, o aquests defectes, la mínima tensió capaç de 
produir una deformació remanent de dos per mil (2 0/00).  
 La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit 
elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 En valor del límit elàstic característiques determinarà prenent mitja aritmètica dels "n/2" valors més baixos obtinguts 
en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" fos imparell. 
 S'ajustarà a l'article 600 del P.G. 3-75.  
 
 ASSAIG.- Si el Facultatiu Director de l'obra ho considera convenient s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig de plegament descrit 
en la Instrucció pel projecte i Execució d'obres de formigó EHE. 
 
 ARMADURES I ELEMENTS METÀL·LICS.- S'abonaran pels quilograms que resultin de l’especejament dels plànols 
que abans de començar cada obra hagin sigut presentats al Facultatiu Director i aprovats per aquest, al preu corresponent dels 
que figurin en el Quadre número 1. 
 Estan compresos en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i posta en 
obra així com dels solapes, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 

3.12 CANONADES D’AIGUA POTABLE 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  
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           ¦ 
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¦    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:  
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.  
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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.  
 

3.13 PERICONS I POUS DE REGISTRE 
 
 DEFINICIÓ.- Es defineix com arquetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal, transversal o les conduccions de serveis.  Seran de formigó, construïts "in situ" o prefabricats. 
 MATERIALS.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-20 o H-25, segons sigui o no armat, llevat 
indicació en contra en els Plànols o Prescripcions tècniques particulars. 
 EXECUCIÓ DE LES OBRES.- L'execució i posterior replè de les rases per l'emplaçament d'aquestes obres, 
s'executarà segons el que es prescriuen l'Article del Present Plec. 
 Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades amb la situació i dimensions 
definides en els plànols, tenint cura especialment en el compliment de les cotes definides en els plànols o fixades per la 
Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 
la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 AMIDAMENT I ABONAMENT.- Les arquetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats realment 
executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o tapa i els altres elements i operacions 
necessàries per deixar la unitat completament acabada. 
 També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous així com el seu reomplert posterior. 
 

3.14 OBRES DE FABRICA TOTXANA 
 S'executaran d'acord amb la normativa esmentada en l'article 1.16 i s'abonaran als preus del quadre de preus núm. 1. 
 REFONSAMENT, ESQUERDEJATS I ARREBOSSATS BRUNYITS.- Acabades les obres de fàbrica de totxana vista 
s’abaixaran totes les plaques i llinyoles amb el mateix morter amb que s'han construït, curant els paraments amb la uniformitat 
més completa possible, havent arribat el morter de les juntes a enrasar amb les vores de les totxanes. 
 Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats es practicarà prèviament les corresponents operacions 
de refonsat citades anteriorment, amb la sola diferència de que el morter de les juntes no ha d'arribar només a 0'005 metres de 
les vores de les totxanes en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el "refundido" s'esquerdejaran les superfícies amb el morter 
de ciment proposat per aquest fi en els documents corresponents. 
 En els paraments corresponents a obres construïdes, en els que es necessiti un arrebossat brunyit a més de 
l'esquerdejat necessari per omplir buits de les juntes i de la fàbrica, en general es practicarà l'esquerdejat d'acord amb tot el que 
s'ha esmentat. Sobre l'esquerdejat s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposta per l'esmentat fi en els 
documents del pressupost. 
 Per últim pel paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit s'executarà aquest d'acord amb el que 
s'expressa en l'última part del paràgraf anterior. 
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3.15 ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
 El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a 
judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L'amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el quadre de preus num. 1. 1 i amb els mateixos criteris 
que la resta d'obres projectades. 
 

 
3.16 PLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 

 
 La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. A fi de poder harmonitzar les Obres de detall del clavegueram, abastament i altres 
detalls o elements constructius amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el 
contingut de l'esmentada clàusula sempre que l'anterior no suposi despeses addicionals. Aquesta clàusula també podrà ser 
d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis a fi d'ajustar-se a les normatives de les 
Companyies corresponents. El present article serà d'aplicació a judici del Director de les obres. 
 
 

3.17 ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC   
 
 Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà de 
complir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, complirà el que prescriu el P.G.3. 

 
 

Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2016 
 
 
 
 
 
 

Josep Barberillo Gesa 
Enginyer d’Obres Públiques 

Col·legiat núm. 6.410 
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CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de pro-
funditat, amb disc.
Paviment davant ETAP fins façana, 2
costats rasa

2 9,00 18,00

petit tram interior ETAP fins sortida
tub en superficie

2 3,00 6,00

EiC 0,1 24,00 2,40 26,40

26,40

01.02 M2 Demolició de paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals,  me-
cànics i compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del lloc de
treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.
Paviment davant ETAP fins façana, 2
costats rasa

1 9,00 0,80 7,20

petit tram interior ETAP fins sortida
tub en superficie

1 3,00 0,80 2,40

EiC 0,1 9,60 0,96 10,56

10,56

01.03 M3 Reposició paviment de formigó

Reposició puntual de paviments de formigó amb el subministrement i
col.locació de paviment de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'àrid fins
a 22 mm i consistència plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual
amb acabat lliscat mecànic.
demolició paviment formigó 1 10,56 0,20 2,11 2,11

2,11

01.04 PA Instal·lació de mitjans auxiliars grup electrògen per treballs varis

Instal·lació del grup electrògen i mitjans auxiliars complementaris, a qual-
sevol alçada, per donar subministrament elèctric de qualsevol potència
per la maquinària necessària per realitzar els treballs. S'inclouen tots els
treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris previs, segons criteris del
promotor i la Direcció Facultativa, i els posteriors treballs de desmuntatge
i neteja de la zona un cop executats els treballs.
Muntatge-desmuntatge grup
electrògen

1 1,00 1,00

1,00

01.05 PA Realització de perforació mur pressa, per 2 tubs Ø110mm perf. pas canonada., qualsevol
gruix

Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, per
dos tubs de 110mm de diàmetre, amb màquina perforadora percusora i ro-
tativa, recolçada en base existent o plataforma de treball a qualsevol alça-
da aigües avall de la pressa, per tal de poder passar la canonades, per la
col·locació del tram de canonada a través de la perforació, càrrega i trans-
port de runes a abocador autoritzat pel tractament de runes. S'inclouen
tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho total-
ment perforat, segons plànols de detalls del procés constructiu, i criteris
del promotor i la Direcció Facultativa.
Perforació pressa 1 1,00 1,00

1,00

01.06 PA Segellat extrems tuberia formigó pressa i injecció morter c.p. esp.sense retrac.

Realització de segellat dels extrems de la tuberia, col.locació de tubets
als dos extrems de la perforació entre el perímetre a segellar, reomplert
amb bombeig de morter de ciment portland especial sense retracció, per
tal de reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al perímetre ex-
terior de la canonada fins cobrir la junta de la perforació i segellat de la
junta en la seva totalitat. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans au-
xiliars necessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols de de-
talls icriteris del promotor i la Direcció Facultativa.
segellat juntes perforació pressa 1 1,00 1,00

1,00
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01.07 M3 Enderroc mur formigó armat i reblert morter perim.canonada

Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, de
305mm de diàmetre i gruix variable, a qualsevol alçada, per tal de poder
passar la canonada de sanejament, col·locació del tram de canonada a
través de la perforació, reomplert amb morter sense retracció, per tal de
reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al perímetre exterior
de la canonada fins cobrir la junta de la perforació, i segellat de la junta.
S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per dei-
xar-ho totalment acabat, segons plànols de detalls icriteris del promotor i
la Direcció Facultativa.
EiC 0,15 0,15 0,15

0,15

01.08 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada in-
clòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i por-
tat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.
previsió arbres torrent 7 7,00 7,00

7,00

01.09 M3 Transport de runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.
demolició paviment formigó 1 10,56 0,20 2,11 2,11

2,11

01.10 M3 Cànon d'abocador per runa mixta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
transport de runes 1 2,11 2,11 2,11

2,11

01.11 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.
arbres 1 7,00 0,70 4,90 4,90

4,90

01.12 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.
transport restes vegetals 1 4,90 4,90 4,90

4,90

01.13 M3 Transport de llods a abocador amb camió

EiC 1 4,00 4,00 4,00

4,00

01.14 M3 Transport de llods a abocador amb cisterna

Transport de llots amb cisterna o vehicle adequat a depuradora per tracta-
ment de residus a qualsevol distància.

EiC 1 4,00 4,00 4,00

4,00

01.15 M3 Cànon d'abocador per a llods residuals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

EiC 1 8,00 8,00 8,00

8,00
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

02.01 M2 Neteja manual del terreny

Neteja i esbrossada del terreny a mà i càrrega sobre camió.  Inclou el se-
gat de les herbes i la tala a mà d'arbustos, enredaderes i arbres de fins a
3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
zona traçat, torrent i penya:
zona tub enrassat, de pressa a tub
amb calaix

1 41,67 2,50 104,18

zona soterrada 3 i calaix protecció 1 18,50 2,50 46,25
zona canalització soterrada 2 i
descens 45º

1 14,71 2,50 36,78
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zona canalització soterrada 1 fins pou 1 81,72 2,50 204,30
EiC 0,1 391,51 39,15 430,66

430,66

02.02 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.
neteja zona verda 1 430,66 0,05 21,53 21,53

21,53

02.03 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.
transport restes vegetals 1 21,53 21,53 21,53

21,53

02.04 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda me-
cànica, inclòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i ru-
nes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de
croquis i còpia a la D.F.
previsió localització davant pou i ETAP 2 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
EiC 0,1 2,00 0,20 0,20

2,20

02.05 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació
en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil
teoric sense esponjament.

0,00

02.06 M3 Excavació a màquina rasa sòl tot tipus

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina, inclòs exca-
vació en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura sobre
perfil teòric sense esponjament.
Longitud tram x àrea en secció de la
rasa:
tram interior ETAP 1 3,00 0,51 1,53
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 0,51 39,38

tram semi-empotrat protegit formigó
fibres previst amb roca)
calaix tub (es superficial)
tram calitz. soterrada 3 (previst amb
roca)
descens 45º i soterrada 2 (previst
amb roca)
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1 (previst amb roca)
EiC 0,1 40,91 4,09 45,00

45,00

02.07 M3 Excavació a cel obert i rases en terreny tot tipus, inclòs roca dura

Excavació a cel obert i rases en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs ex-
cavació en roca dura en qualsevol proporció, amb martell trencador mun-
tat sobre retroexcavadora i/o amb compressor, i la part proporcional d'enti-
bació necessària. Inclòs càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teoric
sense esponjament.
zona traçat, torrent i penya fins pressa
(presència roca):
Longitud tram x àrea en secció de la
rasa:
tram semi-empotrat protegit formigó
fibres previst amb compresor
calaix tub (es superficial)
tram calitz. soterrada 3 (previst amb
roca)

1 8,75 0,19 1,66

descens 45º i soterrada 2 (previst
amb roca)

1 17,50 0,51 8,93

tram inferior fins pou, canal. soterrada
1 (previst amb roca)

1 81,72 0,75 61,29

EiC 0,1 71,88 7,19 79,07

79,07
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02.08 M3 Excavació compressor de rasa en roca, inclòs zones horitzontals i inclinades

Excavació de rases en roca de qualsevol tipus, amb compressor, inclòs
zones horitzontals i inclinades. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.
tram superficial de pressa a calaix,
rasa per tapar mínim el tub

1 41,67 0,40 0,40 6,67

EiC 0,1 6,67 0,67 7,34

7,34

02.09 M3 Excavació maquina i manual pous, inclòs roca dura

Excavació a maquina amb ajuda manual de pous en terrenys tot tipus i
durs, inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació necessà-
ria de la rasa per garantir la protecció i seguretat dels treballadors. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.
arqueta pou faig, deixant 80cm ample
per fer murs

1 4,20 3,20 1,90 25,54

EiC 0,1 25,54 2,55 28,09

28,09

02.10 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura:
Sobre superficie teòrica repassada.
tram interior ETAP, fons 1 3,00 0,60 1,80
ETAP a pressa, canalització soterrada
2, fons

1 77,22 0,60 46,33

tram calitz. soterrada 3, fons 1 8,75 0,40 3,50
descens 45º i soterrada 2, fons 1 17,50 0,60 10,50
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1, fons

1 81,72 0,60 49,03

arqueta pou faig, deixant 80cm per
treball, fons

1 4,20 3,20 13,44

tram interior ETAP, parets 2 3,00 0,85 5,10
ETAP a pressa, canalització soterrada
2, parets

2 77,22 0,85 131,27

tram calitz. soterrada 3, parets 2 8,75 0,55 9,63
descens 45º i soterrada 2, parets 2 17,50 0,85 29,75
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1, parets

2 81,72 1,15 187,96

arqueta pou faig, deixant 80cm per
treball, parets

1 14,80 1,90 28,12

EiC 0,1 516,43 51,64 568,07

568,07

02.11 M3 Transport de terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.
excavació cates serveis 1 2,20 2,20
excavació rases tot tipus 1 45,00 45,00
excavació rases tot tipus amb roca 1 79,07 79,07
excavació regates en roca 1 7,34 7,34
excavació pous 1 28,09 28,09 161,70

161,70

02.12 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
transport terres 1 161,70 161,70 161,70

161,70
CAPITOL 03 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ

03.01 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces
especials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i al-
tres tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 7,00 7,00

tram interior ETAP soterrat 1 3,00 3,00
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 77,22

tram superficial, pressa a calaix
protecció

1 41,67 41,67

tub inclinat calaix protecció 1 9,75 9,75
canalització soterrada 3 1 8,75 8,75
descens 45º i canalització soterrada 2 1 17,50 17,50
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tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 81,72

EiC 0,1 246,71 24,67 271,28

271,28

03.02 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons
rasa o arqueta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces espe-
cials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres
tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 7,00 7,00

EiC 0,1 7,00 0,70 7,70

7,70

03.03 m Canalització tub polietilè DN=110mm,corda niló,separadors, cinta senyalització

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàme-
tre nominal, de doble capa, cinta de senyalització i corda de niló interior
del tub, col·locat a la rasa, superficial o vist.
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 5,00 5,00

tram interior ETAP soterrat 1 3,00 3,00
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 77,22

tram superficial, pressa a calaix
protecció

1 41,67 41,67

tub inclinat calaix protecció 1 9,75 9,75
canalització soterrada 3 1 8,75 8,75
descens 45º i canalització soterrada 2 1 17,50 17,50
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 81,72

EiC 0,1 244,61 24,46 269,07

269,07

03.04 u Con reducció fosa,DN=100mm-80mm/3",unions embridades,fons rasa o arqueta

Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN
o equivalent a 3", amb unions embridades amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat i col·locada al fons de la rasa o arqueta
Reducció tub PEØ110 a acer
galvanitzat Ø3"

1 1,00 1,00

1,00

03.05 u Colze fosa 90°o 45º, unions brides,DN=80mm / 3",fons rasa o arqueta

Colze de fosa de 90° o 45º amb unions de brides i junta d'estanqueitat, de
80 mm de DN o equivalent a 3", col·locat al fons de la rasa o arqueta.
Colze interior arqueta pel baixant acer
galvanitzat al pou

1 1,00

colzes descens 45º 2 2,00
colzes tram calaix protecció i
soterrada 3

3 3,00 6,00

6,00

03.06 u Brida connex. fosa,DN=80mm/3",fons rasa o arqueta

Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN o equivalent a 3" amb unió
embridada i junta d'estanqueitat, i col·locat al fons de la rasa o arqueta
Brida interior arqueta pel baixant acer
galvanitzat al pou

1 1,00

brides descens 45º 2 2,00
brides tram calaix protecció i
soterrada 3

3 3,00 6,00

6,00

03.07 m Tub acer galv.sold.(W),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,col.superf.,rasa,entubat

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), sè-
rie M segons UNE-EN 10255, roscat, col·locat superficialment, fons rasa,
entubat.
Profunditat aprox. situació bomba pou 1 145,00 145,00
tram dins arqueta 1 0,60 0,60
EiC 0,1 145,60 14,56 160,16

160,16
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03.08 m Canalització tub polietilè, DN=40mm,corda niló,

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre
nominal, de doble capa i corda de niló interior del tub, col·locat entubat,
superficial o vist.
Profunditat aprox. situació bomba pou 1 145,00 145,00
tram dins arqueta 1 0,60 0,60
EiC 0,1 145,60 14,56 160,16

160,16

03.09 Ml Calaix de protecció acer galvanitzat calent 5mm, ancoratge a base, cargols acer inox.

Subministrament i execució de conjunt de calaix de protecció de la cano-
nada, ample total 70cm i cantell total 21cm, d'acer galvanitzat en calent
de 5mm, segons plànols de detall, format per xapa acer galvanitzat de
5mm de perfil en Omega, placa de protecció de xapa acer galvanitzat de
5mm, cargolades amb cargols mascle-femella, conjunt de cargoleria d'a-
cer inoxidable, execució de vinclament del calaix amb tacs de subjecció
químics a la base de recolzament, inclòs tot el petit material. Totalment
acabat i en correcte funcionament, segons plànols de detalls, criteris i ins-
truccions de la direcció facultativa.
tub inclinat calaix protecció 1 9,75 9,75
EiC 0,1 9,75 0,98 10,73

10,73

03.10 M3 Aportació de sauló

Subministre de sauló inclòs la descàrrega a obra i el transport interior fins
a la rasa. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.
Longitud rasa x àrea deduint tubs:
tram interior ETAP soterrat 1 3,00 0,22 0,66
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 0,22 16,99

tram superf. pressa a calaix, va amb
formigó-fibres
tub dins calaix protecció, no va
soterrat
canalització soterrada 3, va amb
terres seleccionades
descens 45º canalització soterrada 2 1 17,50 0,22 3,85
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 0,22 17,98

EiC 0,1 39,48 3,95 43,43

43,43

03.11 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.
Aportació de sauló 1 43,43 43,43 43,43

43,43

03.12 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sen-
se esponjament.
Longitud rasa x àrea secció alçat:
tram interior ETAP soterrat 1 3,00 0,27 0,81
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 0,27 20,85

tram superf. pressa a calaix, va amb
formigó-fibres
tub dins calaix protecció, no va
soterrat
canalització soterrada 3, va amb
terres seleccionades
descens 45º canalització soterrada 2 1 17,50 0,27 4,73
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 0,51 41,68

EiC 0,1 68,07 6,81 74,88

74,88

03.13 M3 Rebliment manual terra a rases i piconatge

Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
Aportació terres seleccionades 1 74,88 74,88 74,88

74,88
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03.14 M3 Formigó H-20 protecció servei amb fibres de vidre

Subministre i col.locació de formigó HM-20 amb addició de fibres de vi-
dre, per a la protecció de serveis, incluint elements auxiliars i accessoris
per a deixar els tubs totalment protegits.
tram superficial, pressa a calaix
protecció

1 41,67 0,09 3,75

EiC 0,1 3,75 0,38 4,13

4,13

03.15 Ut Arqueta registrable 100x100x100

Pericó de 100x100x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 20
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero reforçat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165l. Inclosa part proporcional de formació de conus per la correcta
col·locació del bastiment de la tapa.
arqueta entrada davant façana ETAP 1 1,00 1,00

1,00

03.16 Ut Bastiment i tapa de fosa de 1025x1025x45

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
1025x1025x45 mm, tipus TH90 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva
ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4. Complint la norma-
tiva EN 124.
arqueta entrada davant façana ETAP 1 1,00 1,00

1,00

03.17 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta
de 1,15x1,15 m.
arqueta valvula desaigüe punt baix 1 1,00 1,00 1,00
EiC 0,1 0,10 1,10

1,10

03.18 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació

Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 100 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües, inclosa base de formigó prefabricat
arqueta valvula desaigüe punt baix 1 1,00 1,00

1,00

03.19 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40
mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, re-
sistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en vore-
res, col.locat amb mortermixt 1:0.5:4.
arqueta valvula desaigüe punt baix 1 1,00 1,00

1,00

03.20 Ut SiC vàlv.comporta DN110mm

Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per
a tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equi-
valent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides,
morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part pro-
porcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 1,00 1,00

vàlvula dins arqueta al punt baix per
desaigüe buidat canonada

1 1,00 1,00 2,00

2,00

03.21 Ut SiC vàlv.comporta DN90mm

Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equiva-
lent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides,
morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part pro-
porcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.
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connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 1,00 1,00 1,00

1,00

03.22 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN 100mm

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional embridada de fosa
dúctil PN-16, DN 100 totalment instal.lada tipus IRUA o equivalent en ca-
nonada d'aigua potable, incloent part proporcional d'accessoris per a con-
nexió a la canonada, peces especials, elements de subjecció i proves.

vàlvula punt alt canonada 1 1,00 1,00

1,00

03.23 Ut SiC vàlv.retenció DN90mm

Subministrament i col.locació superficial o vista de vàlvula de retenció em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equiva-
lent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides, ele-
ments de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.
conn. tub a instal. interior ETAP, tub
entrada embassament

1 1,00 1,00 1,00

1,00

03.24 Ut Topalls de formigó

Formació de topall de formigó per a subjecció de canonada d'aigua en els
colzes en cas de cop d'ariet, format per un dau de formigó en massa
H-20, inclosos els elements auxiliars per a deixar la unitat d'obra total-
ment acabada.
topalls pel colzes de 45º, de 90º, T i
cons de reducció

23 23,00 23,00

23,00

03.25 PA Connexió conjunt canonades amb xarxa existent

Connexió de les canonades projectades amb la xarxa existent. S'inclouen
totes les peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funciona-
ment.
Connexió conjunt canonades
projectades a ETAP

1 1,00 1,00

1,00
CAPITOL 04 ARQUETA DEL POU DE FAIG

04.01 M2 Formigó de neteja de 10 cms

Capa de neteja de 10 cms. de gruix amb formigó HL-150. Mesura: superfi-
cie teòrica projecte sense mermes.
arqueta registre pou 1 2,60 1,60 4,16
EiC 0,1 4,16 0,42 4,58

4,58

04.02 M2 Encofrat lloses fonam no vist

Encofrat i posterior desencofrat de lloses de fonament no vist, amb líquids
desencofrants adients. Mesura: superficie teòrica encofrada.
perímetre fonament i neteja arqueta 1 8,40 0,40 3,36
EiC 0,1 3,36 0,34 3,70

3,70

04.03 Kg Coloc.acer en malla Fyk 5100

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb malla electro-
soldada corrugada d'acer Fyk-5100 i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura:
Kg. teòric de catàleg sense mermes.
solera base arqueta (40 kg/m³) 40 2,60 1,60 0,30 49,92 49,92
EiC 0,1 49,92 4,99 4,99

54,91

04.04 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments

SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sen-
se mermes.
solera base arqueta 1 2,60 1,60 0,30 1,25
EiC 0,1 1,25 0,13 1,38

1,38
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04.05 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100

Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corruga-
des de Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.
murets perimetrals arqueta (40 Kg/m³) 40 8,40 0,30 1,60 161,28
solera sostre arqueta:perim x ample
biga (40 Kg/m³)

40 8,40 0,50 0,30 50,40

EiC 0,1 211,67 21,17 232,85

232,85

04.06 M2 Encofrat de fusta a murs

Encofrat de fusta en murs per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofra-
da.
sobreeixidor (cara interior) 1 6,00 1,60 9,60
sobreeixidor (cara exterior) 1 8,40 1,60 13,44
EIC 0,1 23,04 2,30 25,34

25,34

04.07 M3 Formigó en mur Fck 25 N/mm2

Mur de formigó per armar de resistencia característica de 25 N/mm2. Me-
sura: Volum teòric projecte sense mermes.
murs perimetrals sobreeixidor 1 8,40 0,30 1,60 4,03
EiC 0,1 4,03 0,40 4,43

4,43

04.08 M2 Encofrat de fusta en llosa

Encofrat de fusta en llosa per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofra-
da.
cara inferior solera sostre arqueta:
solera sostre arqueta:perim x ample
biga

1 8,40 0,50 4,20

EiC 0,1 4,20 0,42 4,62

4,62

04.09 M2 Encofrat de fusta cèrcol

Encofrat de fusta en cèrcol per revestir. Mesura: Superficie teòrica enco-
frada.
perímetre solera sostre arqueta
solera sostre arqueta:perim x cantell
biga

1 8,40 0,30 2,52

EIC 0,1 2,52 0,25 2,77

2,77

04.10 M3 Formigó llosa Fck 250 Kg/cm2

Llosa de formigó per armar de resistencia característica de 250 Kg/cm2.
Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.
solera sostre arqueta:perim x ample
biga

1 8,40 0,50 0,30 1,26

EiC 0,1 1,26 0,13 1,39

1,39

04.11 M2 Imperm. i drenatge trasdós murs

Impermeabilització de paraments verticals de formigó mitjançant pintat
amb emulsió asfàltica catiònica tipus ECR-1. Subministrament i col·loca-
ció de làmina drenant amb teixit filtrant incorporat per a drenatge de para-
ments interiors de mur.
perímetre arqueta x alçada total 1 8,40 2,00 16,80
EiC 0,1 16,80 1,68 18,48

18,48

04.12 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb
rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.
arqueta 5 5,00 5,00

5,00

04.13 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 800x800mm,D400,col.mort.,Pastes
d'unió de HISPALAM

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolza-
da, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM
Registres arqueta 2 2,00 2,00

2,00
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CAPITOL 05 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG

05.01 Ut Bombament pou de faig, UPA 150C-30/33 de la casa KSB,
30KW,suports,cables,sonda,contado.connex.

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible ti-
pus UPA 150C-30/33 de la casa KSB, 30KW per un cabal mínim de
30-33 m²/h i alçada 265 m.c.a, incloent instal.lació a fons de pou, 150m,
amb platines soldades i tornejades per suport canonada acer galvanitzat,
amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell, cargoleria i jun-
tes, accessoris de griferia compost per enllaç bomba-canonada d'inox
A304L, corba de sortida, suport de subjecció de canonada , vàlvula de
comporta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de pre-
sa de mostres, connexió amb canonada i petit material, cable submergi-
ble, empalmes i joc de sondes, cable especial submergible de sondes
amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua ti-
pus Woltman amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors i ac-
cessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i
posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i en fun-
cionament.
Bomba pou faig 1 1,00 1,00

1,00

05.02 Ml Cable coure aillat 4x50 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x50 mm2 aïllat amb cober-
ta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE 21029 VV
0,6/1 KV.
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 7,00 7,00

tram interior ETAP soterrat 1 3,00 3,00
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 77,22

tram superficial, pressa a calaix
protecció

1 41,67 41,67

tub inclinat calaix protecció 1 9,75 9,75
canalització soterrada 3 1 8,75 8,75
descens 45º i canalització soterrada 2 1 17,50 17,50
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 81,72

vertical d'arqueta a bomba fons pou 1 150,00 150,00
varis cablejat recorregut connexions 1 37,18 37,18
EiC 0,1 433,89 43,39 477,18

477,18

05.03 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 control de nivell

Subministre i col.locació de cable de control de nivell, de coure flexible de
3x2,5 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exterior, per
a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV
connexions tub a instal·lació interior
ETAP

1 7,00 7,00

tram interior ETAP soterrat 1 3,00 3,00
ETAP a pressa, canalització soterrada
2

1 77,22 77,22

tram superficial, pressa a calaix
protecció

1 41,67 41,67

tub inclinat calaix protecció 1 9,75 9,75
canalització soterrada 3 1 8,75 8,75
descens 45º i canalització soterrada 2 1 17,50 17,50
tram inferior fins pou, canal. soterrada
1

1 81,72 81,72

vertical d'arqueta a bomba fons pou 1 150,00 150,00
varis cablejat recorregut connexions 1 37,18 37,18
EiC 0,1 433,89 43,39 477,18

477,18

05.04 Ut Quadre elèctric control bomba, remod. i ampliació quadre electric, variador freqüència,
mecanismes control i protecció

Subministrament i instal.lació de quadre de control de la bomba del pou, i
remodelació del quadre elèctric existent amb la seva ampliació, incloent
mecanismes de control i protecció en armariet tancat amb clau segons es-
quema unifilar, variador de freqüència, telecontrol, connexions, aparellat-
ge, instal.lació, automatització de maniobra sincronitzant engegada de
bomba, proteccions elèctriques, legalització i proves. Totalment instal.lat i
en funcionament.
Quadre control bomba 1 1,00 1,00

1,00
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05.05 PAJ Conjunt Telecontrol ut. remota UMB-DT, ut. transmissora UMB-D2, recept. UMB-REP

Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i instal.la-
ció de unitat remota UMB-DT que té 16 entrades digitals i 2 analògiques
per revisar i controlar les variables de gestió, nivell dipòsit, entrada comp-
tador, alarma d'intrusió. Subministrament i Instal·lació d'equip de telecon-
trol UMB-D2 unitat transmissora de dipòsit, receptora de control autònom
de bombament, tipus unitat bidireccional de supervisió i control de varia-
bles del dipòsit i del bombament. Subministrament i Instal·lació d'unitat re-
ceptora radio intel·ligent UMB-REP per enviar el senyal al telecontrol cen-
tralitzat analitzant cada trama rebuda, detectant i corregint errors de co-
municació. Totalment instal.lat i en funcionament.

0,00

05.06 Ut Ampliació de potència elèctrica escomesa i drets de companyia

Ampliació de potència elèctrica escomesa i Drets de contractació d'esco-
mesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.
Drets cia. 1 1,00 1,00

1,00

05.07 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condi-
cionament de línies de subministrament elèctric al quadre de comanda-
ment per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.
Projecte subministrament 1 1,00 1,00

1,00
CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT

06.01 PA Obres no previstes aplicació Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no
previstes en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

1 1,00 1,00

1,00

06.02 PA Cartells i senyalització de les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per la senyalització de les obres
d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona
d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tots els senyals, tanca-
ments, balisaments, senyalització horitzontal provisional, proteccions i car-
tells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de
trànsit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de
l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, retirada i re-
col.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es
subdivideixin les actuacions així com la delimitació i protecció de tots els
possibles passos obligats per veïns afectats.

1 1,00 1,00

1,00

06.03 PA Manteniment d'obres i accessos durant l'obra

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
de totes les unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les
zones de pas netes, i garantint d'una manera constant l'accessibilitat de
tots els accessos a les cases, tot utilitzant planxes d'acer, rampes de sau-
ló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons directrius de la Di-
recció Facultativa.

1 1,00 1,00

1,00

06.04 PA Control qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes
les unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la di-
recció facultativa.

1 1,00 1,00

1,00

06.05 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures re-
collides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les ne-
cessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
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1 1,00 1,00

1,00

06.06 Ut Aixecament plànol topogràfic estat final

Aixecament de plànol topogràfic de tota la urbanització una vegada acaba-
da, amb ordinador, comprovacions de superfícies i traçats en planta i al-
çat, amb estació total.

1 1,00 1,00

1,00

06.07 PA Topografia replanteig obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els tre-
balls de camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les unitats
d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb
les directrius de la direcció facultativa.

1 1,00 1,00

1,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01 Ml Tall amb disc de paviments 1,65

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de
profunditat, amb disc.

UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.02 M2 Demolició de paviments formigó 3,92
Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals, 
mecànics i compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric exis-
tent.

TRES  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.03 M3 Reposició paviment de formigó 100,16
Reposició puntual de paviments de formigó amb el subministrement i
col.locació de paviment de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'àrid
fins a 22 mm i consistència plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat
manual amb acabat lliscat mecànic.

CENT  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.04 PA Instal·lació de mitjans auxiliars grup electrògen per treballs varis 348,27
Instal·lació del grup electrògen i mitjans auxiliars complementaris, a
qualsevol alçada, per donar subministrament elèctric de qualsevol po-
tència per la maquinària necessària per realitzar els treballs. S'inclouen
tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris previs, segons
criteris del promotor i la Direcció Facultativa, i els posteriors treballs de
desmuntatge i neteja de la zona un cop executats els treballs.

TRES-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

01.05 PA Realització de perforació mur pressa, per 2 tubs Ø110mm perf. pas canonada.,
qualsevol gruix

547,47

Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, per
dos tubs de 110mm de diàmetre, amb màquina perforadora percusora
i rotativa, recolçada en base existent o plataforma de treball a qualse-
vol alçada aigües avall de la pressa, per tal de poder passar la canona-
des, per la col·locació del tram de canonada a través de la perforació,
càrrega i transport de runes a abocador autoritzat pel tractament de ru-
nes. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar-ho totalment perforat, segons plànols de detalls del procés
constructiu, i criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

CINC-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

01.06 PA Segellat extrems tuberia formigó pressa i injecció morter c.p. esp.sense retrac. 327,57
Realització de segellat dels extrems de la tuberia, col.locació de tubets
als dos extrems de la perforació entre el perímetre a segellar, reom-
plert amb bombeig de morter de ciment portland especial sense retrac-
ció, per tal de reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al
perímetre exterior de la canonada fins cobrir la junta de la perforació i
segellat de la junta en la seva totalitat. S'inclouen tots els treballs, ma-
terials i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho totalment acabat, se-
gons plànols de detalls icriteris del promotor i la Direcció Facultativa.

TRES-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

01.07 M3 Enderroc mur formigó armat i reblert morter perim.canonada 966,41
Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, de
305mm de diàmetre i gruix variable, a qualsevol alçada, per tal de po-
der passar la canonada de sanejament, col·locació del tram de canona-
da a través de la perforació, reomplert amb morter sense retracció, per
tal de reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al perímetre
exterior de la canonada fins cobrir la junta de la perforació, i segellat
de la junta. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars ne-
cessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols de detalls icri-
teris del promotor i la Direcció Facultativa.

NOU-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.08 Ut Retirada d'arbres inclòs soca 62,96
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada in-
clòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i
portat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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01.09 M3 Transport de runes a l'abocador 3,09
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb NOU CÈNTIMS

01.10 M3 Cànon d'abocador per runa mixta 12,30
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.11 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador 2,50
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.12 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals 12,30
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes ve-
getals com arbres, arbustos, etc.

DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.13 M3 Transport de llods a abocador amb camió 34,09

TRENTA-QUATRE  EUROS amb NOU CÈNTIMS

01.14 M3 Transport de llods a abocador amb cisterna 80,80
Transport de llots amb cisterna o vehicle adequat a depuradora per
tractament de residus a qualsevol distància.

VUITANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.15 M3 Cànon d'abocador per a llods residuals 95,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes ve-
getals com arbres, arbustos, etc.

NORANTA-CINC  EUROS
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01 M2 Neteja manual del terreny 2,07

Neteja i esbrossada del terreny a mà i càrrega sobre camió.  Inclou el
segat de les herbes i la tala a mà d'arbustos, enredaderes i arbres de
fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS

02.02 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador 2,50
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.03 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals 12,30
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes ve-
getals com arbres, arbustos, etc.

DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

02.04 M3 Realització de cates localització serveis 113,79
Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda
mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport a abocador de les ter-
res i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot
el temps que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei,
realització de croquis i còpia a la D.F.

CENT TRETZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

02.05 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 4,76
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excava-
ció en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

QUATRE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

02.06 M3 Excavació a màquina rasa sòl tot tipus 6,82
Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina, inclòs ex-
cavació en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura
sobre perfil teòric sense esponjament.

SIS  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

02.07 M3 Excavació a cel obert i rases en terreny tot tipus, inclòs roca dura 11,25
Excavació a cel obert i rases en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs
excavació en roca dura en qualsevol proporció, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i/o amb compressor, i la part proporcio-
nal d'entibació necessària. Inclòs càrrega sobre camió. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

ONZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

02.08 M3 Excavació compressor de rasa en roca, inclòs zones horitzontals i inclinades 31,85
Excavació de rases en roca de qualsevol tipus, amb compressor, in-
clòs zones horitzontals i inclinades. Mesura: Sobre perfil teòric sense
esponjament.

TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

02.09 M3 Excavació maquina i manual pous, inclòs roca dura 11,93
Excavació a maquina amb ajuda manual de pous en terrenys tot tipus i
durs, inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació neces-
sària de la rasa per garantir la protecció i seguretat dels treballadors.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

ONZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

02.10 M2 Repàs manual d'excavacions 0,66
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.11 M3 Transport de terres a l'abocador 3,12
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

02.12 M3 Cànon d'abocador per terres 3,25
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

TRES  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 03 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ
03.01 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta
32,67

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, sol-
dat, amb grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de
peces especials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, re-
duccions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta

TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

03.02 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta

38,81

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de pe-
ces especials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, reduc-
cions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

03.03 m Canalització tub polietilè DN=110mm,corda niló,separadors, cinta senyalització 2,73
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de dià-
metre nominal, de doble capa, cinta de senyalització i corda de niló in-
terior del tub, col·locat a la rasa, superficial o vist.

DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

03.04 u Con reducció fosa,DN=100mm-80mm/3",unions embridades,fons rasa o arqueta 119,53
Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de
DN o equivalent a 3", amb unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa o arqueta

CENT DINOU  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

03.05 u Colze fosa 90°o 45º, unions brides,DN=80mm / 3",fons rasa o arqueta 128,52
Colze de fosa de 90° o 45º amb unions de brides i junta d'estanqueitat,
de 80 mm de DN o equivalent a 3", col·locat al fons de la rasa o arque-
ta.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

03.06 u Brida connex. fosa,DN=80mm/3",fons rasa o arqueta 118,26
Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN o equivalent a 3" amb unió
embridada i junta d'estanqueitat, i col·locat al fons de la rasa o arqueta

CENT DIVUIT  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

03.07 m Tub acer galv.sold.(W),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,col.superf.,rasa,entubat 39,63
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3"
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, col·locat superficialment,
fons rasa, entubat.

TRENTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

03.08 m Canalització tub polietilè, DN=40mm,corda niló, 1,09
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de dià-
metre nominal, de doble capa i corda de niló interior del tub, col·locat
entubat, superficial o vist.

UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS

03.09 Ml Calaix de protecció acer galvanitzat calent 5mm, ancoratge a base, cargols acer
inox.

91,98

Subministrament i execució de conjunt de calaix de protecció de la ca-
nonada, ample total 70cm i cantell total 21cm, d'acer galvanitzat en ca-
lent de 5mm, segons plànols de detall, format per xapa acer galvanit-
zat de 5mm de perfil en Omega, placa de protecció de xapa acer galva-
nitzat de 5mm, cargolades amb cargols mascle-femella, conjunt de car-
goleria d'acer inoxidable, execució de vinclament del calaix amb tacs
de subjecció químics a la base de recolzament, inclòs tot el petit mate-
rial. Totalment acabat i en correcte funcionament, segons plànols de
detalls, criteris i instruccions de la direcció facultativa.

NORANTA-UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

03.10 M3 Aportació de sauló 17,19
Subministre de sauló inclòs la descàrrega a obra i el transport interior
fins a la rasa. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

DISSET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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03.11 M3 Rebliment màquina sauló rases 8,75
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

VUIT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.12 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 3,50
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.13 M3 Rebliment manual terra a rases i piconatge 9,97
Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

NOU  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

03.14 M3 Formigó H-20 protecció servei amb fibres de vidre 97,72
Subministre i col.locació de formigó HM-20 amb addició de fibres de vi-
dre, per a la protecció de serveis, incluint elements auxiliars i accesso-
ris per a deixar els tubs totalment protegits.

NORANTA-SET  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

03.15 Ut Arqueta registrable 100x100x100 223,26
Pericó de 100x100x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de
20 cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero reforçat, arre-
bossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l. Inclosa part proporcional de formació de co-
nus per la correcta col·locació del bastiment de la tapa.

DOS-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

03.16 Ut Bastiment i tapa de fosa de 1025x1025x45 398,97
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
1025x1025x45 mm, tipus TH90 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la se-
va ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4. Complint la
normativa EN 124.

TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS

03.17 M2 Solera 10cm pou de registre 30,52
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
planta de 1,15x1,15 m.

TRENTA  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.18 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació 152,14
Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 100 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües, inclosa base de formigó prefabri-
cat

CENT CINQUANTA-DOS  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

03.19 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 81,40
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la se-
va ubicació en voreres, col.locat amb mortermixt 1:0.5:4.

VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

03.20 Ut SiC vàlv.comporta DN110mm 323,54
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgi-
cast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i ne-
teja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

TRES-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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03.21 Ut SiC vàlv.comporta DN90mm 288,38
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast,
AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per co-
llar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de
la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la compa-
nyia.

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

03.22 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN 100mm 491,10
Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional embridada de fo-
sa dúctil PN-16, DN 100 totalment instal.lada tipus IRUA o equivalent
en canonada d'aigua potable, incloent part proporcional d'accessoris
per a connexió a la canonada, peces especials, elements de subjecció
i proves.

QUATRE-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb DEU
CÈNTIMS

03.23 Ut SiC vàlv.retenció DN90mm 319,28
Subministrament i col.locació superficial o vista de vàlvula de retenció
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast,
AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per co-
llar les brides, elements de subjecció i part proporcional de proves d'es-
tanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord
amb la normativa de la companyia.

TRES-CENTS DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

03.24 Ut Topalls de formigó 45,00
Formació de topall de formigó per a subjecció de canonada d'aigua en
els colzes en cas de cop d'ariet, format per un dau de formigó en mas-
sa H-20, inclosos els elements auxiliars per a deixar la unitat d'obra to-
talment acabada.

QUARANTA-CINC  EUROS

03.25 PA Connexió conjunt canonades amb xarxa existent 453,82
Connexió de les canonades projectades amb la xarxa existent. S'in-
clouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a la posada
en funcionament.

QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 04 ARQUETA DEL POU DE FAIG
04.01 M2 Formigó de neteja de 10 cms 7,46

Capa de neteja de 10 cms. de gruix amb formigó HL-150. Mesura: su-
perficie teòrica projecte sense mermes.

SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

04.02 M2 Encofrat lloses fonam no vist 16,81
Encofrat i posterior desencofrat de lloses de fonament no vist, amb lí-
quids desencofrants adients. Mesura: superficie teòrica encofrada.

SETZE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

04.03 Kg Coloc.acer en malla Fyk 5100 1,33
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb malla elec-
trosoldada corrugada d'acer Fyk-5100 i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesu-
ra: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

UN  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

04.04 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments 80,36
SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte
sense mermes.

VUITANTA  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

04.05 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100 1,09
Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corru-
gades de Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.

UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS

04.06 M2 Encofrat de fusta a murs 18,73
Encofrat de fusta en murs per revestir. Mesura: Superficie teòrica enco-
frada.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

04.07 M3 Formigó en mur Fck 25 N/mm2 108,70
Mur de formigó per armar de resistencia característica de 25 N/mm2.
Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

CENT VUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

04.08 M2 Encofrat de fusta en llosa 32,63
Encofrat de fusta en llosa per revestir. Mesura: Superficie teòrica enco-
frada.

TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

04.09 M2 Encofrat de fusta cèrcol 29,15
Encofrat de fusta en cèrcol per revestir. Mesura: Superficie teòrica en-
cofrada.

VINT-I-NOU  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

04.10 M3 Formigó llosa Fck 250 Kg/cm2 119,01
Llosa de formigó per armar de resistencia característica de 250
Kg/cm2. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

CENT DINOU  EUROS amb UN CÈNTIMS

04.11 M2 Imperm. i drenatge trasdós murs 8,72
Impermeabilització de paraments verticals de formigó mitjançant pintat
amb emulsió asfàltica catiònica tipus ECR-1. Subministrament i col·lo-
cació de làmina drenant amb teixit filtrant incorporat per a drenatge de
paraments interiors de mur.

VUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

04.12 Ut Graó acer recobert polipropilè 11,31
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm
amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.

ONZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

04.13 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
800x800mm,D400,col.mort.,Pastes d'unió de HISPALAM

303,62

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recol-
zada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'u-
nió de HISPALAM

TRES-CENTS TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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CAPITOL 05 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG
05.01 Ut Bombament pou de faig, UPA 150C-30/33 de la casa KSB,

30KW,suports,cables,sonda,contado.connex.
14.950,00

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible
tipus UPA 150C-30/33 de la casa KSB, 30KW per un cabal mínim de
30-33 m²/h i alçada 265 m.c.a, incloent instal.lació a fons de pou,
150m, amb platines soldades i tornejades per suport canonada acer
galvanitzat, amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell,
cargoleria i juntes, accessoris de griferia compost per enllaç bomba-ca-
nonada d'inox A304L, corba de sortida, suport de subjecció de canona-
da , vàlvula de comporta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de
pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada i petit mate-
rial, cable submergible, empalmes i joc de sondes, cable especial sub-
mergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes,
comptador d'aigua tipus Woltman amb emissor de pulsos, cons reduc-
tors estabilitzadors i accessoris de connexió, treballs de muntatge de
tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions.
Totalment instal.lada i en funcionament.

CATORZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS

05.02 Ml Cable coure aillat 4x50 mm2 21,20
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x50 mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
21029 VV 0,6/1 KV.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

05.03 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 control de nivell 1,28
Subministre i col.locació de cable de control de nivell, de coure flexible
de 3x2,5 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

UN  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

05.04 Ut Quadre elèctric control bomba, remod. i ampliació quadre electric, variador
freqüència, mecanismes control i protecció

4.510,00

Subministrament i instal.lació de quadre de control de la bomba del
pou, i remodelació del quadre elèctric existent amb la seva ampliació,
incloent mecanismes de control i protecció en armariet tancat amb clau
segons esquema unifilar, variador de freqüència, telecontrol, conne-
xions, aparellatge, instal.lació, automatització de maniobra sincronit-
zant engegada de bomba, proteccions elèctriques, legalització i pro-
ves. Totalment instal.lat i en funcionament.

QUATRE MIL CINC-CENTS DEU  EUROS

05.05 PAJ Conjunt Telecontrol ut. remota UMB-DT, ut. transmissora UMB-D2, recept. UMB-REP 15.145,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i ins-
tal.lació de unitat remota UMB-DT que té 16 entrades digitals i 2 analò-
giques per revisar i controlar les variables de gestió, nivell dipòsit, en-
trada comptador, alarma d'intrusió. Subministrament i Instal·lació d'e-
quip de telecontrol UMB-D2 unitat transmissora de dipòsit, receptora
de control autònom de bombament, tipus unitat bidireccional de super-
visió i control de variables del dipòsit i del bombament. Subministra-
ment i Instal·lació d'unitat receptora radio intel·ligent UMB-REP per en-
viar el senyal al telecontrol centralitzat analitzant cada trama rebuda,
detectant i corregint errors de comunicació. Totalment instal.lat i en fun-
cionament.

QUINZE MIL CENT QUARANTA-CINC  EUROS

05.06 Ut Ampliació de potència elèctrica escomesa i drets de companyia 1.845,00
Ampliació de potència elèctrica escomesa i Drets de contractació d'es-
comesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS

05.07 Ut Projecte Departament Indústria 1.250,00
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de con-
dicionament de línies de subministrament elèctric al quadre de coman-
dament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
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CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.01 PA Obres no previstes aplicació Quadres de Preus 7.000,00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra
no previstes en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

SET MIL  EUROS

06.02 PA Cartells i senyalització de les obres 250,00
Partida alçada a justificar d'import màxim per la senyalització de les
obres d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i
la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tots els se-
nyals, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i
pels desviaments de trànsit necessaris segons les necessitats de l'o-
bra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou
la col.locació, retirada i recol.locació de tots els elements necessaris
en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així com la de-
limitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afec-
tats.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.03 PA Manteniment d'obres i accessos durant l'obra 210,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon es-
tat de totes les unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant
les zones de pas netes, i garantint d'una manera constant l'accessibili-
tat de tots els accessos a les cases, tot utilitzant planxes d'acer, ram-
pes de sauló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons direc-
trius de la Direcció Facultativa.

DOS-CENTS DEU  EUROS

06.04 PA Control qualitat 450,00
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de to-
tes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de
la direcció facultativa.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.05 PA Seguretat i salut a les obres 1.525,00
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord
amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com to-
tes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions ini-
dividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i re-
col.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC  EUROS

06.06 Ut Aixecament plànol topogràfic estat final 350,00
Aixecament de plànol topogràfic de tota la urbanització una vegada
acabada, amb ordinador, comprovacions de superfícies i traçats en
planta i alçat, amb estació total.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.07 PA Topografia replanteig obres 375,00
Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els
treballs de camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les
unitats d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora,
d’acord amb les directrius de la direcció facultativa.

TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

 
ADVERTÈNCIA 

 
D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota 
cap pretext d’error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de cap mena 

en els preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els quals són els 
que serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb 

la baixa corresponent, segons la millora que s’obtingui en la subhasta. 
 

Els preus del present quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui 
precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no s’arribin a 
acabar-se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d’obra 
fraccionada d’altra forma que la prevista en el present quadre de preus número 2 

 
.
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CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat,
amb disc.

O08 0,026 H. Oficial 1ª 24,00 0,62
O11 0,026 H. Manobre especialitzat 20,76 0,54
M33 0,026 H. Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,93 0,08
M34 0,026 H. Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61 0,38
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,60 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 1,16
Maquinaria......................................................................... 0,46
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,65

01.02 M2 Demolició de paviments formigó
Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals,  mecànics i
compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega so-
bre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

O09 0,010 H. Oficial paleta 2ª 22,69 0,23
O12 0,010 H. Manobre 20,06 0,20
M18 0,010 H. Compressor 2 martells 16,58 0,17
M07 0,020 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,12
M12 0,031 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 2,12
%0154    3 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,80 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Maquinaria......................................................................... 3,41
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,92

01.03 M3 Reposició paviment de formigó
Reposició puntual de paviments de formigó amb el subministrement i col.locació de
paviment de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència
plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat lliscat mecànic.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 24,00 4,80
O11 0,200 H. Manobre especialitzat 20,76 4,15
O12 0,750 H. Manobre 20,06 15,05
P8441 1,020 M3 Formigó HF-3,5 67,81 69,17
P2051 1,020 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,52 1,55
P2474 10,000 Kg Ciment portland 0,10 1,00
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,86 0,73
M21 0,150 H. Remolinador mecànic 5,28 0,79
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 97,20 2,92

Ma d`obra .......................................................................... 24,00
Maquinaria......................................................................... 1,52
Materials ............................................................................ 71,72
Altres.................................................................................. 2,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,16

01.04 PA Instal·lació de mitjans auxiliars grup electrògen per treballs varis
Instal·lació del grup electrògen i mitjans auxiliars complementaris, a qualsevol alça-
da, per donar subministrament elèctric de qualsevol potència per la maquinària ne-
cessària per realitzar els treballs. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxi-
liars necessaris previs, segons criteris del promotor i la Direcció Facultativa, i els
posteriors treballs de desmuntatge i neteja de la zona un cop executats els treballs.

O11 1,000 H. Manobre especialitzat 20,76 20,76
O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00
O12 1,000 H. Manobre 20,06 20,06
M18electrogen 1,000 PA Grup electrògen subministrament elèctric qualsevol potència 280,00 280,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 344,80 3,45

Ma d`obra .......................................................................... 64,82
Maquinaria......................................................................... 280,00
Altres.................................................................................. 3,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 348,27

01.05 PA Realització de perforació mur pressa, per 2 tubs Ø110mm perf. pas canonada., qualsevol gruix
Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, per dos tubs de
110mm de diàmetre, amb màquina perforadora percusora i rotativa, recolçada en
base existent o plataforma de treball a qualsevol alçada aigües avall de la pressa,
per tal de poder passar la canonades, per la col·locació del tram de canonada a tra-
vés de la perforació, càrrega i transport de runes a abocador autoritzat pel tracta-
ment de runes. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar-ho totalment perforat, segons plànols de detalls del procés constructiu, i
criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

O11 2,500 H. Manobre especialitzat 20,76 51,90
O07 2,500 H. Oficial paleta 1ª 24,00 60,00
O12 2,500 H. Manobre 20,06 50,15
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M18Bperfpressa 1,000 PA Equi barrinat broca diamant Ø110 o superior fins Ø250 380,00 380,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 542,10 5,42

Ma d`obra .......................................................................... 162,05
Maquinaria......................................................................... 380,00
Altres.................................................................................. 5,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 547,47

01.06 PA Segellat extrems tuberia formigó pressa i injecció morter c.p. esp.sense retrac.
Realització de segellat dels extrems de la tuberia, col.locació de tubets als dos ex-
trems de la perforació entre el perímetre a segellar, reomplert amb bombeig de mor-
ter de ciment portland especial sense retracció, per tal de reomplir l'espai entre la
canonada i el formigó armat al perímetre exterior de la canonada fins cobrir la junta
de la perforació i segellat de la junta en la seva totalitat. S'inclouen tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plà-
nols de detalls icriteris del promotor i la Direcció Facultativa.

O11 2,000 H. Manobre especialitzat 20,76 41,52
O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00
O12 1,000 H. Manobre 20,06 20,06
M18Bequipbombeigmo 1,000 PA Equip bombeig morter 160,00 160,00
B0714000 0,090 M3 Morter de ciment portland especial sense retracció 875,00 78,75
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 324,30 3,24

Ma d`obra .......................................................................... 85,58
Maquinaria......................................................................... 160,00
Materials ............................................................................ 78,75
Altres.................................................................................. 3,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 327,57

01.07 M3 Enderroc mur formigó armat i reblert morter perim.canonada
Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, de 305mm de
diàmetre i gruix variable, a qualsevol alçada, per tal de poder passar la canonada
de sanejament, col·locació del tram de canonada a través de la perforació, reom-
plert amb morter sense retracció, per tal de reomplir l'espai entre la canonada i el
formigó armat al perímetre exterior de la canonada fins cobrir la junta de la perfora-
ció, i segellat de la junta. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars ne-
cessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols de detalls icriteris del pro-
motor i la Direcció Facultativa.

O11 10,000 H. Manobre especialitzat 20,76 207,60
O12 10,000 H. Manobre 20,06 200,60
M18 10,000 H. Compressor 2 martells 16,58 165,80
B0714000 0,150 M3 Morter de ciment portland especial sense retracció 875,00 131,25
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 705,30 21,16
O07 10,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 240,00

Ma d`obra .......................................................................... 648,20
Maquinaria......................................................................... 165,80
Materials ............................................................................ 131,25
Altres.................................................................................. 21,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 966,41

01.08 Ut Retirada d'arbres inclòs soca
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs arrenca-
da de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs
pagament del cànon corresponent.

O09 0,400 H. Oficial paleta 2ª 22,69 9,08
O12 0,700 H. Manobre 20,06 14,04
M07 0,700 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 39,22
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 62,30 0,62

Ma d`obra .......................................................................... 23,12
Maquinaria......................................................................... 39,22
Altres.................................................................................. 0,62

TOTAL PARTIDA.............................................................. 62,96

01.09 M3 Transport de runes a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,033 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,85
M03 0,025 H. Camió 20 Tn 48,25 1,21
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 3,10 0,03

Maquinaria......................................................................... 3,06
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,09

01.10 M3 Cànon d'abocador per runa mixta
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARM 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 12,30
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Materials ............................................................................ 12,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,30

01.11 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

01.12 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARO 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 12,30

Materials ............................................................................ 12,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,30

01.13 M3 Transport de llods a abocador amb camió
M07 0,070 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 3,92
M03 0,100 H. Camió 20 Tn 48,25 4,83
U00005 1,000 ut increment per material perillos 25,00 25,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 33,80 0,34

Maquinaria......................................................................... 8,75
Materials ............................................................................ 25,00
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,09

01.14 M3 Transport de llods a abocador amb cisterna
Transport de llots amb cisterna o vehicle adequat a depuradora per tractament de
residus a qualsevol distància.

M14 1,000 H. Cuba especial 80,00 80,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 80,00 0,80

Maquinaria......................................................................... 80,00
Altres.................................................................................. 0,80

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

01.15 M3 Cànon d'abocador per a llods residuals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARLL 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus llods 95,00 95,00

Materials ............................................................................ 95,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 95,00

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01 M2 Neteja manual del terreny

Neteja i esbrossada del terreny a mà i càrrega sobre camió.  Inclou el segat de les
herbes i la tala a mà d'arbustos, enredaderes i arbres de fins a 3 metres d'alçada.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,100 H. Manobre 20,06 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 2,01
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,07

02.02 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

02.03 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARO 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 12,30 12,30

Materials ............................................................................ 12,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,30

02.04 M3 Realització de cates localització serveis
Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, in-
clòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i runes sobrants, se-
nyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta, presa de
dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

O11 1,059 H. Manobre especialitzat 20,76 21,98
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O12 1,160 H. Manobre 20,06 23,27
M18 1,150 H. Compressor 2 martells 16,58 19,07
M12 0,250 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 17,08
M01 0,900 H. Camió 7 Tn 32,30 29,07
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 110,50 3,32

Ma d`obra .......................................................................... 45,25
Maquinaria......................................................................... 65,22
Altres.................................................................................. 3,32

TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,79

02.05 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i
la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense espon-
jament.

O12 0,040 H. Manobre 20,06 0,80
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/erugues 78,44 3,14
M12 0,010 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 0,68
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,60 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 0,80
Maquinaria......................................................................... 3,82
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,76

02.06 M3 Excavació a màquina rasa sòl tot tipus
Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina, inclòs excavació en ro-
ca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

O12 0,070 H. Manobre 20,06 1,40
M09 0,070 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 4,40
M12 0,012 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 0,82
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,60 0,20

Ma d`obra .......................................................................... 1,40
Maquinaria......................................................................... 5,22
Altres.................................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,82

02.07 M3 Excavació a cel obert i rases en terreny tot tipus, inclòs roca dura
Excavació a cel obert i rases en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en
roca dura en qualsevol proporció, amb martell trencador muntat sobre retroexcava-
dora i/o amb compressor, i la part proporcional d'entibació necessària. Inclòs càrre-
ga sobre camió. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

O12 0,040 H. Manobre 20,06 0,80
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/erugues 78,44 3,14
M18 0,050 H. Compressor 2 martells 16,58 0,83
M12 0,090 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 6,15
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 10,90 0,33

Ma d`obra .......................................................................... 0,80
Maquinaria......................................................................... 10,12
Altres.................................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,25

02.08 M3 Excavació compressor de rasa en roca, inclòs zones horitzontals i inclinades
Excavació de rases en roca de qualsevol tipus, amb compressor, inclòs zones horit-
zontals i inclinades. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

O11 0,800 H. Manobre especialitzat 20,76 16,61
O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M18 0,500 H. Compressor 2 martells 16,58 8,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 30,90 0,93

Ma d`obra .......................................................................... 22,63
Maquinaria......................................................................... 8,29
Altres.................................................................................. 0,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,85

02.09 M3 Excavació maquina i manual pous, inclòs roca dura
Excavació a maquina amb ajuda manual de pous en terrenys tot tipus i durs, inclòs
excavació en roca i la part proporcional d'entibació necessària de la rasa per garan-
tir la protecció i seguretat dels treballadors. Mesura: sobre perfil teòric sense espon-
jament.

O12 0,119 H. Manobre 20,06 2,39
M09 0,120 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 7,54
M12 0,012 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 0,82
M18 0,050 H. Compressor 2 martells 16,58 0,83
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,60 0,35
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Ma d`obra .......................................................................... 2,39
Maquinaria......................................................................... 9,19
Altres.................................................................................. 0,35

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

02.10 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 20,06 0,64
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,64
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,66

02.11 M3 Transport de terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,025 H. Camió 20 Tn 48,25 1,21
M07 0,033 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 56,03 1,85
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,10 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,06
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,12

02.12 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 3,25 3,25

Materials ............................................................................ 3,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,25

CAPITOL 03 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ
03.01 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces especials i accessoris com col-
zes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o
arqueta

A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 23,11 4,62
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 19,85 3,97
BFB1E600 1,010 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2
7,32 7,54

BFWB1E62 0,250 u Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,p/soldar 62,09 15,52
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,soldat 0,89 0,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

Ma d`obra .......................................................................... 8,59
Materials ............................................................................ 23,95
Altres.................................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,67

03.02 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta
Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces especials i accessoris com col-
zes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres tipus, col·locat al fons de la rasa o
arqueta

A012M000 0,320 h Oficial 1a muntador 23,11 7,40
A013M000 0,320 h Ajudant muntador 19,85 6,35
BFB1C600 1,010 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2
5,17 5,33

BFWB1E62 0,300 u Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,p/soldar 62,09 18,63
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,16bar,soldat 0,89 0,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,80 0,21

Ma d`obra .......................................................................... 13,75
Materials ............................................................................ 24,85
Altres.................................................................................. 0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,81

03.03 m Canalització tub polietilè DN=110mm,corda niló,separadors, cinta senyalització
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nomi-
nal, de doble capa, cinta de senyalització i corda de niló interior del tub, col·locat a
la rasa, superficial o vist.

A0121000 0,010 h Oficial 1a 21,99 0,22
A0140000 0,010 h Manobre 18,39 0,18
BG22TK10 1,010 m Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
1,88 1,99
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U070214 1,000 Ml Cinta de senyalització de serveis 0,24 0,24
P2451 1,000 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 0,09
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

Ma d`obra .......................................................................... 0,60
Materials ............................................................................ 2,11
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,73

03.04 u Con reducció fosa,DN=100mm-80mm/3",unions embridades,fons rasa o arqueta
Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN o equiva-
lent a 3", amb unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·locada
al fons de la rasa o arqueta

A012M000 1,983 h Oficial 1a muntador 23,11 45,83
A013M000 1,983 h Ajudant muntador 19,85 39,36
BF3C1547 1,000 u Con red.fosa,DN=100-80mm, unions brides 33,06 33,06
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 85,20 1,28

Ma d`obra .......................................................................... 85,19
Materials ............................................................................ 33,06
Altres.................................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,53

03.05 u Colze fosa 90°o 45º, unions brides,DN=80mm / 3",fons rasa o arqueta
Colze de fosa de 90° o 45º amb unions de brides i junta d'estanqueitat, de 80 mm
de DN o equivalent a 3", col·locat al fons de la rasa o arqueta.

A012M000 1,943 h Oficial 1a muntador 23,11 44,90
A013M000 1,943 h Ajudant muntador 19,85 38,57
BF3B1440 1,000 u Colze fosa 90°,2 unions brides,DN=80mm 43,80 43,80
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 83,50 1,25

Ma d`obra .......................................................................... 83,47
Materials ............................................................................ 43,80
Altres.................................................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,52

03.06 u Brida connex. fosa,DN=80mm/3",fons rasa o arqueta
Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN o equivalent a 3" amb unió embridada i
junta d'estanqueitat, i col·locat al fons de la rasa o arqueta

A012M000 1,943 h Oficial 1a muntador 23,11 44,90
A013M000 1,943 h Ajudant muntador 19,85 38,57
BF3D1430 1,000 u Brida connex.fosa,DN=80mm 33,54 33,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 83,50 1,25

Ma d`obra .......................................................................... 83,47
Materials ............................................................................ 33,54
Altres.................................................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 118,26

03.07 m Tub acer galv.sold.(W),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,col.superf.,rasa,entubat
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, col·locat superficialment, fons rasa, entubat.

A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 23,11 8,09
A013M000 0,350 h Ajudant muntador 19,85 6,95
BF22MB00 1,020 m Tub acer galv.s/sold.,D=3" 11,59 12,06
BFW21B10 0,150 u Accessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" 72,04 10,81
BFY21910 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=3" I ABRAÇADERA 1,49 1,49
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,00 0,23

Ma d`obra .......................................................................... 15,04
Materials ............................................................................ 24,36
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,63

03.08 m Canalització tub polietilè, DN=40mm,corda niló,
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal,
de doble capa i corda de niló interior del tub, col·locat entubat, superficial o vist.

A0121000 0,010 h Oficial 1a 21,99 0,22
A0140000 0,010 h Manobre 18,39 0,18
BG22TA10 1,010 m Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.tub
0,67 0,68

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

Ma d`obra .......................................................................... 0,40
Materials ............................................................................ 0,68
Altres.................................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09
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03.09 Ml Calaix de protecció acer galvanitzat calent 5mm, ancoratge a base, cargols acer inox.
Subministrament i execució de conjunt de calaix de protecció de la canonada, am-
ple total 70cm i cantell total 21cm, d'acer galvanitzat en calent de 5mm, segons plà-
nols de detall, format per xapa acer galvanitzat de 5mm de perfil en Omega, placa
de protecció de xapa acer galvanitzat de 5mm, cargolades amb cargols mascle-fe-
mella, conjunt de cargoleria d'acer inoxidable, execució de vinclament del calaix
amb tacs de subjecció químics a la base de recolzament, inclòs tot el petit material.
Totalment acabat i en correcte funcionament, segons plànols de detalls, criteris i ins-
truccions de la direcció facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 91,98

03.10 M3 Aportació de sauló
Subministre de sauló inclòs la descàrrega a obra i el transport interior fins a la rasa.
Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 20,06 1,00
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,90 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 1,00
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,19

03.11 M3 Rebliment màquina sauló rases
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,075 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 62,80 4,71
M15 0,075 H. Corró vibratori de 8 Tn 50,44 3,78
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 8,50 0,26

Maquinaria......................................................................... 8,49
Altres.................................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,75

03.12 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de
camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,110 H. Manobre 20,06 2,21
P2097 1,000 M3 Terra de prestec 1,19 1,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 3,40 0,10

Ma d`obra .......................................................................... 2,21
Materials ............................................................................ 1,19
Altres.................................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

03.13 M3 Rebliment manual terra a rases i piconatge
Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95% del Proctor
modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,300 H. Manobre 20,06 6,02
M13 0,300 H. Picó vibrant de 1350 Kg 12,19 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,70 0,29

Ma d`obra .......................................................................... 6,02
Maquinaria......................................................................... 3,66
Altres.................................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,97

03.14 M3 Formigó H-20 protecció servei amb fibres de vidre
Subministre i col.locació de formigó HM-20 amb addició de fibres de vidre, per a la
protecció de serveis, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

O12 0,320 H. Manobre 20,06 6,42
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
Anticrack
HP67-36

5,000 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 o similar 4,81 24,05

%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 95,80 1,92

Ma d`obra .......................................................................... 6,42
Materials ............................................................................ 89,38
Altres.................................................................................. 1,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 97,72

03.15 Ut Arqueta registrable 100x100x100
Pericó de 100x100x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 20 cm de
gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero reforçat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclosa part
proporcional de formació de conus per la correcta col·locació del bastiment de la ta-
pa.
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O07 2,200 H. Oficial paleta 1ª 24,00 52,80
O12 2,200 H. Manobre 20,06 44,13
P844 1,250 M3 Formigó HM-20 65,33 81,66
P2428 136,000 Ut Maó gero normal  de 29x14x10 0,12 16,32
A23 0,230 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 99,28 22,83
P1308 0,037 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 1,14
%0154   31 2,000 %. Mitjans auxiliars 218,90 4,38

Ma d`obra .......................................................................... 101,94
Maquinaria......................................................................... 0,31
Materials ............................................................................ 115,97
Altres.................................................................................. 5,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 223,26

03.16 Ut Bastiment i tapa de fosa de 1025x1025x45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 1025x1025x45 mm, ti-
pus TH90 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit
de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter
mixt 1:0.5:4. Complint la normativa EN 124.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
B0704200 0,122 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 28,87 3,52
P08302101-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 1025 x 1025 x 45 364,00 364,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 387,40 11,62

Ma d`obra .......................................................................... 19,83
Materials ............................................................................ 367,52
Altres.................................................................................. 11,62

TOTAL PARTIDA.............................................................. 398,97

03.17 M2 Solera 10cm pou de registre
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de
1,15x1,15 m.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 29,60 0,89

Ma d`obra .......................................................................... 19,83
Materials ............................................................................ 9,80
Altres.................................................................................. 0,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,52

03.18 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació
Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 100 cm de fondària,
per a evacuació d'aigües, inclosa base de formigó prefabricat

A012N000 0,320 h Oficial 1a d'obra pública 22,02 7,05
A0140000 0,480 h Manobre 18,39 8,83
BD35UA40-80x80x100 1,000 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació 136,02 136,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,90 0,24

Ma d`obra .......................................................................... 15,88
Materials ............................................................................ 136,02
Altres.................................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 152,14

03.19 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus
TH60 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de
persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb mortermixt
1:0.5:4.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
P08301801 1,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 56,00
A22 0,030 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 106,65 3,20
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 79,00 2,37

Ma d`obra .......................................................................... 20,48
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materials ............................................................................ 58,39
Altres.................................................................................. 2,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,40
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03.20 Ut SiC vàlv.comporta DN110mm
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-100mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 110 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,600 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 14,27
O41 0,600 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 12,26
O07 0,800 H. Oficial paleta 1ª 24,00 19,20
O12 0,800 H. Manobre 20,06 16,05
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P966 2,000 Ut Brida Major DN- (110) 41,82 83,64
P402 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-110 PN-16 165,63 165,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 314,10 9,42

Ma d`obra .......................................................................... 62,22
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 251,82
Altres.................................................................................. 9,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 323,54

03.21 Ut SiC vàlv.comporta DN90mm
Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-90mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 90 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O12 0,690 H. Manobre 20,06 13,84
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P1002 2,000 Ut Brida Major DN- (90) 38,30 76,60
P461 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-90 PN-16 145,61 145,61
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 280,00 8,40

Ma d`obra .......................................................................... 55,14
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 224,76
Altres.................................................................................. 8,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 288,38

03.22 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN 100mm
Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional embridada de fosa dúctil
PN-16, DN 100 totalment instal.lada tipus IRUA o equivalent en canonada d'aigua
potable, incloent part proporcional d'accessoris per a connexió a la canonada, pe-
ces especials, elements de subjecció i proves.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O42 0,690 H. Operari de màquina 22,00 15,18
P28972 1,000 Ut Ventosa trifuncional DN-100 417,69 417,69
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 476,80 14,30

Ma d`obra .......................................................................... 56,48
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 420,24
Altres.................................................................................. 14,35

TOTAL PARTIDA.............................................................. 491,10

03.23 Ut SiC vàlv.retenció DN90mm
Subministrament i col.locació superficial o vista de vàlvula de retenció embridada
de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-90mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 90 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,78 13,08
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
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O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 24,00 16,54
O12 0,690 H. Manobre 20,06 13,84
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 1,76
P1002 2,000 Ut Brida Major DN- (90) 38,30 76,60
P461retencio 1,000 Ut Vàlvula retenció DN-90 PN-16 175,61 175,61
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 310,00 9,30

Ma d`obra .......................................................................... 55,14
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 254,76
Altres.................................................................................. 9,35

TOTAL PARTIDA.............................................................. 319,28

03.24 Ut Topalls de formigó
Formació de topall de formigó per a subjecció de canonada d'aigua en els colzes en
cas de cop d'ariet, format per un dau de formigó en massa H-20, inclosos els ele-
ments auxiliars per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,00

03.25 PA Connexió conjunt canonades amb xarxa existent
Connexió de les canonades projectades amb la xarxa existent. S'inclouen totes les
peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

O47 10,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 44,06 440,60
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 440,60 13,22

Ma d`obra .......................................................................... 440,60
Altres.................................................................................. 13,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 453,82

CAPITOL 04 ARQUETA DEL POU DE FAIG
04.01 M2 Formigó de neteja de 10 cms

Capa de neteja de 10 cms. de gruix amb formigó HL-150. Mesura: superficie teòrica
projecte sense mermes.

O12 0,040 H. Manobre 20,06 0,80
P8446 0,102 M3 Formió de neteja HL-150 63,15 6,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,20 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,80
Materials ............................................................................ 6,44
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,46

04.02 M2 Encofrat lloses fonam no vist
Encofrat i posterior desencofrat de lloses de fonament no vist, amb líquids desenco-
frants adients. Mesura: superficie teòrica encofrada.

O13 0,400 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 7,16
O14 0,500 H. Ajudant d'encofrador 15,92 7,96
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 2,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,18
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,30 0,49

Ma d`obra .......................................................................... 15,12
Materials ............................................................................ 1,20
Altres.................................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,81

04.03 Kg Coloc.acer en malla Fyk 5100
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb malla electrosoldada cor-
rugada d'acer Fyk-5100 i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg
sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 17,91 0,18
O16 0,010 H. Ajudant de ferrallista 15,92 0,16
P2166 1,050 Kg Malla d'acer Fyk-5100 0,90 0,95
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,30 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,34
Materials ............................................................................ 0,95
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,33

04.04 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments
SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sense mer-
mes.

O12 0,200 H. Manobre 20,06 4,01
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P825 1,030 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 74,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 78,00 2,34

Ma d`obra .......................................................................... 4,01
Materials ............................................................................ 74,01
Altres.................................................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 80,36

04.05 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100
Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corrugades de
Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.

O15 0,012 H. Oficial 1ª ferrallista 17,91 0,21
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 15,92 0,19
P2271 1,000 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0,66 0,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,10 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,40
Materials ............................................................................ 0,66
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09

04.06 M2 Encofrat de fusta a murs
Encofrat de fusta en murs per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,500 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 8,96
O14 0,500 H. Ajudant d'encofrador 15,92 7,96
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,300 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,12
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 18,20 0,55

Ma d`obra .......................................................................... 16,92
Materials ............................................................................ 1,26
Altres.................................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,73

04.07 M3 Formigó en mur Fck 25 N/mm2
Mur de formigó per armar de resistencia característica de 25 N/mm2. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

O12 1,500 H. Manobre 20,06 30,09
P825 1,050 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 75,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 105,50 3,17

Ma d`obra .......................................................................... 30,09
Materials ............................................................................ 75,44
Altres.................................................................................. 3,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 108,70

04.08 M2 Encofrat de fusta en llosa
Encofrat de fusta en llosa per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,900 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 16,12
O14 0,900 H. Ajudant d'encofrador 15,92 14,33
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,09
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 31,70 0,95

Ma d`obra .......................................................................... 30,45
Materials ............................................................................ 1,23
Altres.................................................................................. 0,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,63

04.09 M2 Encofrat de fusta cèrcol
Encofrat de fusta en cèrcol per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,800 H. Oficial 1ª encofrador 17,91 14,33
O14 0,800 H. Ajudant d'encofrador 15,92 12,74
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,13 0,23
P2462 1,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,09 0,09
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 105,15 0,11
P2233 1,000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,57 0,57
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,04 0,12
P2144 0,100 Kg Filferro 0,74 0,07
P2293 0,100 Kg Claus 0,42 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 28,30 0,85
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Ma d`obra .......................................................................... 27,07
Materials ............................................................................ 1,23
Altres.................................................................................. 0,85

TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,15

04.10 M3 Formigó llosa Fck 250 Kg/cm2
Llosa de formigó per armar de resistencia característica de 250 Kg/cm2. Mesura:
Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 24,00 6,00
O12 1,700 H. Manobre 20,06 34,10
P825 1,050 M3 Formigó Fck 25 N/mm2 71,85 75,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 115,50 3,47

Ma d`obra .......................................................................... 40,10
Materials ............................................................................ 75,44
Altres.................................................................................. 3,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,01

04.11 M2 Imperm. i drenatge trasdós murs
Impermeabilització de paraments verticals de formigó mitjançant pintat amb emulsió
asfàltica catiònica tipus ECR-1. Subministrament i col·locació de làmina drenant
amb teixit filtrant incorporat per a drenatge de paraments interiors de mur.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,72

04.12 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø
12 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40
O12 0,100 H. Manobre 20,06 2,01
P1803 1,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 5,93
A17 0,009 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83,59 0,75
%0154   34 2,000 %. Mitjans auxiliars 11,10 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 4,60
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materials ............................................................................ 6,46
Altres.................................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,31

04.13 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 800x800mm,D400,col.mort.,Pastes d'unió de
HISPALAM
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80
O12 0,450 H. Manobre 20,06 9,03
B0704200 0,078 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 28,87 2,25
BDKZHLD0B 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

800x800mm,D400
281,54 281,54

Ma d`obra .......................................................................... 19,83
Materials ............................................................................ 283,79

TOTAL PARTIDA.............................................................. 303,62

CAPITOL 05 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG
05.01 Ut Bombament pou de faig, UPA 150C-30/33 de la casa KSB, 30KW,suports,cables,sonda,contado.connex.

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus UPA
150C-30/33 de la casa KSB, 30KW per un cabal mínim de 30-33 m²/h i alçada 265
m.c.a, incloent instal.lació a fons de pou, 150m, amb platines soldades i tornejades
per suport canonada acer galvanitzat, amb encaixos de protecció de cables i per
tub de nivell, cargoleria i juntes, accessoris de griferia compost per enllaç bomba-ca-
nonada d'inox A304L, corba de sortida, suport de subjecció de canonada , vàlvula
de comporta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de
mostres, connexió amb canonada i petit material, cable submergible, empalmes i
joc de sondes, cable especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la
sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus Woltman amb emissor de pulsos, cons
reductors estabilitzadors i accessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'e-
quip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment ins-
tal.lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14.950,00

05.02 Ml Cable coure aillat 4x50 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x50 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE 21029 VV 0,6/1 KV.

O38 0,250 H. Oficial 1ª electricista 23,78 5,95
O39 0,250 H. Ajudant d'electricista 20,41 5,10
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P1478B 1,000 Ml Cable coure  4x50 mm2 9,13 9,13
%0153   78 2,000 %. Materials auxiliars 20,20 0,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,60 0,62

Ma d`obra .......................................................................... 11,05
Materials ............................................................................ 9,13
Altres.................................................................................. 1,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,20

05.03 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 control de nivell
Subministre i col.locació de cable de control de nivell, de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exterior, per a 1000 V, de-
signació UNE VV-0.6/1KV

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 23,78 0,24
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 20,41 0,20
P32945B 1,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 0,78
%0153   83 2,000 %. Materials auxiliars 1,20 0,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,44
Materials ............................................................................ 0,78
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,28

05.04 Ut Quadre elèctric control bomba, remod. i ampliació quadre electric, variador freqüència, mecanismes
control i protecció
Subministrament i instal.lació de quadre de control de la bomba del pou, i remodela-
ció del quadre elèctric existent amb la seva ampliació, incloent mecanismes de con-
trol i protecció en armariet tancat amb clau segons esquema unifilar, variador de fre-
qüència, telecontrol, connexions, aparellatge, instal.lació, automatització de manio-
bra sincronitzant engegada de bomba, proteccions elèctriques, legalització i proves.
Totalment instal.lat i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.510,00

05.05 PAJ Conjunt Telecontrol ut. remota UMB-DT, ut. transmissora UMB-D2, recept. UMB-REP
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i instal.lació de unitat
remota UMB-DT que té 16 entrades digitals i 2 analògiques per revisar i controlar
les variables de gestió, nivell dipòsit, entrada comptador, alarma d'intrusió. Submi-
nistrament i Instal·lació d'equip de telecontrol UMB-D2 unitat transmissora de dipò-
sit, receptora de control autònom de bombament, tipus unitat bidireccional de super-
visió i control de variables del dipòsit i del bombament. Subministrament i Instal·la-
ció d'unitat receptora radio intel·ligent UMB-REP per enviar el senyal al telecontrol
centralitzat analitzant cada trama rebuda, detectant i corregint errors de comunica-
ció. Totalment instal.lat i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.145,00

05.06 Ut Ampliació de potència elèctrica escomesa i drets de companyia
Ampliació de potència elèctrica escomesa i Drets de contractació d'escomesa com-
panyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Total-
ment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.845,00

05.07 Ut Projecte Departament Indústria
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament
de línies de subministrament elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i
aprovat pel Departament d'Indústria.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.250,00

CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.01 PA Obres no previstes aplicació Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes
en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.000,00
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06.02 PA Cartells i senyalització de les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per la senyalització de les obres d'acord
amb la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona d'influència de la
mateixa. Inclou la col.locació de tots els senyals, tancaments, balisaments, senyalit-
zació horitzontal provisional, proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament
de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris segons les necessitats de l'o-
bra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.loca-
ció, retirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que
es subdivideixin les actuacions així com la delimitació i protecció de tots els possi-
bles passos obligats per veïns afectats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 250,00

06.03 PA Manteniment d'obres i accessos durant l'obra
Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat de totes les
unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les zones de pas netes, i
garantint d'una manera constant l'accessibilitat de tots els accessos a les cases, tot
utilitzant planxes d'acer, rampes de sauló o formigó, estesa de material antifang,
etc., segons directrius de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 210,00

06.04 PA Control qualitat
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les unitats
d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 450,00

06.05 PA Seguretat i salut a les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indi-
cacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normati-
va vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retira-
da, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.525,00

06.06 Ut Aixecament plànol topogràfic estat final
Aixecament de plànol topogràfic de tota la urbanització una vegada acabada, amb
ordinador, comprovacions de superfícies i traçats en planta i alçat, amb estació total.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 350,00

06.07 PA Topografia replanteig obres
Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els treballs de
camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les unitats d’obra amb els me-
dis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la direcció fa-
cultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 375,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de pro-
funditat, amb disc.

26,40 1,65 43,56

01.02 M2 Demolició de paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals,  me-
cànics i compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del lloc de
treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

10,56 3,92 41,40

01.03 M3 Reposició paviment de formigó

Reposició puntual de paviments de formigó amb el subministrement i
col.locació de paviment de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'àrid fins
a 22 mm i consistència plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual
amb acabat lliscat mecànic.

2,11 100,16 211,34

01.04 PA Instal·lació de mitjans auxiliars grup electrògen per treballs varis

Instal·lació del grup electrògen i mitjans auxiliars complementaris, a qual-
sevol alçada, per donar subministrament elèctric de qualsevol potència
per la maquinària necessària per realitzar els treballs. S'inclouen tots els
treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris previs, segons criteris del
promotor i la Direcció Facultativa, i els posteriors treballs de desmuntatge
i neteja de la zona un cop executats els treballs.

1,00 348,27 348,27

01.05 PA Realització de perforació mur pressa, per 2 tubs Ø110mm perf. pas canonada., qualsevol
gruix

Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, per
dos tubs de 110mm de diàmetre, amb màquina perforadora percusora i ro-
tativa, recolçada en base existent o plataforma de treball a qualsevol alça-
da aigües avall de la pressa, per tal de poder passar la canonades, per la
col·locació del tram de canonada a través de la perforació, càrrega i trans-
port de runes a abocador autoritzat pel tractament de runes. S'inclouen
tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho total-
ment perforat, segons plànols de detalls del procés constructiu, i criteris
del promotor i la Direcció Facultativa.

1,00 547,47 547,47

01.06 PA Segellat extrems tuberia formigó pressa i injecció morter c.p. esp.sense retrac.

Realització de segellat dels extrems de la tuberia, col.locació de tubets
als dos extrems de la perforació entre el perímetre a segellar, reomplert
amb bombeig de morter de ciment portland especial sense retracció, per
tal de reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al perímetre ex-
terior de la canonada fins cobrir la junta de la perforació i segellat de la
junta en la seva totalitat. S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans au-
xiliars necessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols de de-
talls icriteris del promotor i la Direcció Facultativa.

1,00 327,57 327,57

01.07 M3 Enderroc mur formigó armat i reblert morter perim.canonada

Realització de perforació en el mur de formigó armat de la pressa, de
305mm de diàmetre i gruix variable, a qualsevol alçada, per tal de poder
passar la canonada de sanejament, col·locació del tram de canonada a
través de la perforació, reomplert amb morter sense retracció, per tal de
reomplir l'espai entre la canonada i el formigó armat al perímetre exterior
de la canonada fins cobrir la junta de la perforació, i segellat de la junta.
S'inclouen tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per dei-
xar-ho totalment acabat, segons plànols de detalls icriteris del promotor i
la Direcció Facultativa.

0,15 966,41 144,96

01.08 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada in-
clòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i por-
tat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

7,00 62,96 440,72

01.09 M3 Transport de runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

2,11 3,09 6,52
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01.10 M3 Cànon d'abocador per runa mixta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

2,11 12,30 25,95

01.11 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

4,90 2,50 12,25

01.12 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

4,90 12,30 60,27

01.13 M3 Transport de llods a abocador amb camió

4,00 34,09 136,36

01.14 M3 Transport de llods a abocador amb cisterna

Transport de llots amb cisterna o vehicle adequat a depuradora per tracta-
ment de residus a qualsevol distància.

4,00 80,80 323,20

01.15 M3 Cànon d'abocador per a llods residuals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

8,00 95,00 760,00

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS............................................................................... 3.429,84
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

02.01 M2 Neteja manual del terreny

Neteja i esbrossada del terreny a mà i càrrega sobre camió.  Inclou el se-
gat de les herbes i la tala a mà d'arbustos, enredaderes i arbres de fins a
3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

430,66 2,07 891,47

02.02 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

21,53 2,50 53,83

02.03 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

21,53 12,30 264,82

02.04 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda me-
cànica, inclòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i ru-
nes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de
croquis i còpia a la D.F.

2,20 113,79 250,34

02.05 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació
en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil
teoric sense esponjament.

0,00 4,76 0,00

02.06 M3 Excavació a màquina rasa sòl tot tipus

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina, inclòs exca-
vació en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura sobre
perfil teòric sense esponjament.

45,00 6,82 306,90

02.07 M3 Excavació a cel obert i rases en terreny tot tipus, inclòs roca dura

Excavació a cel obert i rases en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs ex-
cavació en roca dura en qualsevol proporció, amb martell trencador mun-
tat sobre retroexcavadora i/o amb compressor, i la part proporcional d'enti-
bació necessària. Inclòs càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teoric
sense esponjament.
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79,07 11,25 889,54

02.08 M3 Excavació compressor de rasa en roca, inclòs zones horitzontals i inclinades

Excavació de rases en roca de qualsevol tipus, amb compressor, inclòs
zones horitzontals i inclinades. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

7,34 31,85 233,78

02.09 M3 Excavació maquina i manual pous, inclòs roca dura

Excavació a maquina amb ajuda manual de pous en terrenys tot tipus i
durs, inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació necessà-
ria de la rasa per garantir la protecció i seguretat dels treballadors. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

28,09 11,93 335,11

02.10 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura:
Sobre superficie teòrica repassada.

568,07 0,66 374,93

02.11 M3 Transport de terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

161,70 3,12 504,50

02.12 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

161,70 3,25 525,53

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 4.630,75
CAPITOL 03 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ

03.01 m Tub polietilè PE DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,fons rasa o arqueta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces
especials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i al-
tres tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta

271,28 32,67 8.862,72

03.02 m Tub polietilè PE DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,fons
rasa o arqueta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, inclós part proporcional de tot tipus de peces espe-
cials i accessoris com colzes de 90º, colzes de 45º, T, reduccions i altres
tipus, col·locat al fons de la rasa o arqueta

7,70 38,81 298,84

03.03 m Canalització tub polietilè DN=110mm,corda niló,separadors, cinta senyalització

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàme-
tre nominal, de doble capa, cinta de senyalització i corda de niló interior
del tub, col·locat a la rasa, superficial o vist.

269,07 2,73 734,56

03.04 u Con reducció fosa,DN=100mm-80mm/3",unions embridades,fons rasa o arqueta

Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN
o equivalent a 3", amb unions embridades amb anella elastomèrica d'es-
tanquitat i col·locada al fons de la rasa o arqueta

1,00 119,53 119,53

03.05 u Colze fosa 90°o 45º, unions brides,DN=80mm / 3",fons rasa o arqueta

Colze de fosa de 90° o 45º amb unions de brides i junta d'estanqueitat, de
80 mm de DN o equivalent a 3", col·locat al fons de la rasa o arqueta.

6,00 128,52 771,12

03.06 u Brida connex. fosa,DN=80mm/3",fons rasa o arqueta

Brida de connexió de fosa de 80 mm de DN o equivalent a 3" amb unió
embridada i junta d'estanqueitat, i col·locat al fons de la rasa o arqueta

6,00 118,26 709,56
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03.07 m Tub acer galv.sold.(W),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,col.superf.,rasa,entubat

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), sè-
rie M segons UNE-EN 10255, roscat, col·locat superficialment, fons rasa,
entubat.

160,16 39,63 6.347,14

03.08 m Canalització tub polietilè, DN=40mm,corda niló,

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre
nominal, de doble capa i corda de niló interior del tub, col·locat entubat,
superficial o vist.

160,16 1,09 174,57

03.09 Ml Calaix de protecció acer galvanitzat calent 5mm, ancoratge a base, cargols acer inox.

Subministrament i execució de conjunt de calaix de protecció de la cano-
nada, ample total 70cm i cantell total 21cm, d'acer galvanitzat en calent
de 5mm, segons plànols de detall, format per xapa acer galvanitzat de
5mm de perfil en Omega, placa de protecció de xapa acer galvanitzat de
5mm, cargolades amb cargols mascle-femella, conjunt de cargoleria d'a-
cer inoxidable, execució de vinclament del calaix amb tacs de subjecció
químics a la base de recolzament, inclòs tot el petit material. Totalment
acabat i en correcte funcionament, segons plànols de detalls, criteris i ins-
truccions de la direcció facultativa.

10,73 91,98 986,95

03.10 M3 Aportació de sauló

Subministre de sauló inclòs la descàrrega a obra i el transport interior fins
a la rasa. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

43,43 17,19 746,56

03.11 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

43,43 8,75 380,01

03.12 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sen-
se esponjament.

74,88 3,50 262,08

03.13 M3 Rebliment manual terra a rases i piconatge

Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

74,88 9,97 746,55

03.14 M3 Formigó H-20 protecció servei amb fibres de vidre

Subministre i col.locació de formigó HM-20 amb addició de fibres de vi-
dre, per a la protecció de serveis, incluint elements auxiliars i accessoris
per a deixar els tubs totalment protegits.

4,13 97,72 403,58

03.15 Ut Arqueta registrable 100x100x100

Pericó de 100x100x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 20
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero reforçat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165l. Inclosa part proporcional de formació de conus per la correcta
col·locació del bastiment de la tapa.

1,00 223,26 223,26

03.16 Ut Bastiment i tapa de fosa de 1025x1025x45

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
1025x1025x45 mm, tipus TH90 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva
ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4. Complint la norma-
tiva EN 124.

1,00 398,97 398,97

03.17 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta
de 1,15x1,15 m.

1,10 30,52 33,57
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03.18 u Pericó pas form.prefabricat+fons,80x80cmx100cm,p/evacuació

Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 100 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües, inclosa base de formigó prefabricat

1,00 152,14 152,14

03.19 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40
mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, re-
sistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en vore-
res, col.locat amb mortermixt 1:0.5:4.

1,00 81,40 81,40

03.20 Ut SiC vàlv.comporta DN110mm

Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per
a tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equi-
valent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides,
morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part pro-
porcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

2,00 323,54 647,08

03.21 Ut SiC vàlv.comporta DN90mm

Subministrament i col.locació dins d'arqueta de vàlvula de comporta em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equiva-
lent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides,
morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part pro-
porcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

1,00 288,38 288,38

03.22 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN 100mm

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional embridada de fosa
dúctil PN-16, DN 100 totalment instal.lada tipus IRUA o equivalent en ca-
nonada d'aigua potable, incloent part proporcional d'accessoris per a con-
nexió a la canonada, peces especials, elements de subjecció i proves.

1,00 491,10 491,10

03.23 Ut SiC vàlv.retenció DN90mm

Subministrament i col.locació superficial o vista de vàlvula de retenció em-
bridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta
PN-16 i DN-90mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 90 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equiva-
lent, incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les brides, ele-
ments de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

1,00 319,28 319,28

03.24 Ut Topalls de formigó

Formació de topall de formigó per a subjecció de canonada d'aigua en els
colzes en cas de cop d'ariet, format per un dau de formigó en massa
H-20, inclosos els elements auxiliars per a deixar la unitat d'obra total-
ment acabada.

23,00 45,00 1.035,00

03.25 PA Connexió conjunt canonades amb xarxa existent

Connexió de les canonades projectades amb la xarxa existent. S'inclouen
totes les peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funciona-
ment.

1,00 453,82 453,82

TOTAL CAPITOL 03 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ ..................................................... 25.667,77
CAPITOL 04 ARQUETA DEL POU DE FAIG

04.01 M2 Formigó de neteja de 10 cms

Capa de neteja de 10 cms. de gruix amb formigó HL-150. Mesura: superfi-
cie teòrica projecte sense mermes.

4,58 7,46 34,17
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04.02 M2 Encofrat lloses fonam no vist

Encofrat i posterior desencofrat de lloses de fonament no vist, amb líquids
desencofrants adients. Mesura: superficie teòrica encofrada.

3,70 16,81 62,20

04.03 Kg Coloc.acer en malla Fyk 5100

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb malla electro-
soldada corrugada d'acer Fyk-5100 i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura:
Kg. teòric de catàleg sense mermes.

54,91 1,33 73,03

04.04 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments

SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sen-
se mermes.

1,38 80,36 110,90

04.05 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100

Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corruga-
des de Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.

232,85 1,09 253,81

04.06 M2 Encofrat de fusta a murs

Encofrat de fusta en murs per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofra-
da.

25,34 18,73 474,62

04.07 M3 Formigó en mur Fck 25 N/mm2

Mur de formigó per armar de resistencia característica de 25 N/mm2. Me-
sura: Volum teòric projecte sense mermes.

4,43 108,70 481,54

04.08 M2 Encofrat de fusta en llosa

Encofrat de fusta en llosa per revestir. Mesura: Superficie teòrica encofra-
da.

4,62 32,63 150,75

04.09 M2 Encofrat de fusta cèrcol

Encofrat de fusta en cèrcol per revestir. Mesura: Superficie teòrica enco-
frada.

2,77 29,15 80,75

04.10 M3 Formigó llosa Fck 250 Kg/cm2

Llosa de formigó per armar de resistencia característica de 250 Kg/cm2.
Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

1,39 119,01 165,42

04.11 M2 Imperm. i drenatge trasdós murs

Impermeabilització de paraments verticals de formigó mitjançant pintat
amb emulsió asfàltica catiònica tipus ECR-1. Subministrament i col·loca-
ció de làmina drenant amb teixit filtrant incorporat per a drenatge de para-
ments interiors de mur.

18,48 8,72 161,15

04.12 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb
rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.

5,00 11,31 56,55

04.13 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 800x800mm,D400,col.mort.,Pastes
d'unió de HISPALAM

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolza-
da, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

2,00 303,62 607,24

TOTAL CAPITOL 04 ARQUETA DEL POU DE FAIG................................................................................ 2.712,13
CAPITOL 05 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG
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05.01 Ut Bombament pou de faig, UPA 150C-30/33 de la casa KSB,
30KW,suports,cables,sonda,contado.connex.

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible ti-
pus UPA 150C-30/33 de la casa KSB, 30KW per un cabal mínim de
30-33 m²/h i alçada 265 m.c.a, incloent instal.lació a fons de pou, 150m,
amb platines soldades i tornejades per suport canonada acer galvanitzat,
amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell, cargoleria i jun-
tes, accessoris de griferia compost per enllaç bomba-canonada d'inox
A304L, corba de sortida, suport de subjecció de canonada , vàlvula de
comporta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de pre-
sa de mostres, connexió amb canonada i petit material, cable submergi-
ble, empalmes i joc de sondes, cable especial submergible de sondes
amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua ti-
pus Woltman amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors i ac-
cessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i
posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i en fun-
cionament.

1,00 14.950,00 14.950,00

05.02 Ml Cable coure aillat 4x50 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x50 mm2 aïllat amb cober-
ta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE 21029 VV
0,6/1 KV.

477,18 21,20 10.116,22

05.03 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 control de nivell

Subministre i col.locació de cable de control de nivell, de coure flexible de
3x2,5 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exterior, per
a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

477,18 1,28 610,79

05.04 Ut Quadre elèctric control bomba, remod. i ampliació quadre electric, variador freqüència,
mecanismes control i protecció

Subministrament i instal.lació de quadre de control de la bomba del pou, i
remodelació del quadre elèctric existent amb la seva ampliació, incloent
mecanismes de control i protecció en armariet tancat amb clau segons es-
quema unifilar, variador de freqüència, telecontrol, connexions, aparellat-
ge, instal.lació, automatització de maniobra sincronitzant engegada de
bomba, proteccions elèctriques, legalització i proves. Totalment instal.lat i
en funcionament.

1,00 4.510,00 4.510,00

05.05 PAJ Conjunt Telecontrol ut. remota UMB-DT, ut. transmissora UMB-D2, recept. UMB-REP

Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i instal.la-
ció de unitat remota UMB-DT que té 16 entrades digitals i 2 analògiques
per revisar i controlar les variables de gestió, nivell dipòsit, entrada comp-
tador, alarma d'intrusió. Subministrament i Instal·lació d'equip de telecon-
trol UMB-D2 unitat transmissora de dipòsit, receptora de control autònom
de bombament, tipus unitat bidireccional de supervisió i control de varia-
bles del dipòsit i del bombament. Subministrament i Instal·lació d'unitat re-
ceptora radio intel·ligent UMB-REP per enviar el senyal al telecontrol cen-
tralitzat analitzant cada trama rebuda, detectant i corregint errors de co-
municació. Totalment instal.lat i en funcionament.

0,00 15.145,00 0,00

05.06 Ut Ampliació de potència elèctrica escomesa i drets de companyia

Ampliació de potència elèctrica escomesa i Drets de contractació d'esco-
mesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

1,00 1.845,00 1.845,00

05.07 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condi-
cionament de línies de subministrament elèctric al quadre de comanda-
ment per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL CAPITOL 05 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG ......................................................................... 33.282,01
CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT

06.01 PA Obres no previstes aplicació Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no
previstes en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

1,00 7.000,00 7.000,00
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06.02 PA Cartells i senyalització de les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per la senyalització de les obres
d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona
d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tots els senyals, tanca-
ments, balisaments, senyalització horitzontal provisional, proteccions i car-
tells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de
trànsit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de
l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, retirada i re-
col.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es
subdivideixin les actuacions així com la delimitació i protecció de tots els
possibles passos obligats per veïns afectats.

1,00 250,00 250,00

06.03 PA Manteniment d'obres i accessos durant l'obra

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
de totes les unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les
zones de pas netes, i garantint d'una manera constant l'accessibilitat de
tots els accessos a les cases, tot utilitzant planxes d'acer, rampes de sau-
ló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons directrius de la Di-
recció Facultativa.

1,00 210,00 210,00

06.04 PA Control qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes
les unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la di-
recció facultativa.

1,00 450,00 450,00

06.05 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures re-
collides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les ne-
cessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

1,00 1.525,00 1.525,00

06.06 Ut Aixecament plànol topogràfic estat final

Aixecament de plànol topogràfic de tota la urbanització una vegada acaba-
da, amb ordinador, comprovacions de superfícies i traçats en planta i al-
çat, amb estació total.

1,00 350,00 350,00

06.07 PA Topografia replanteig obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els tre-
balls de camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les unitats
d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb
les directrius de la direcció facultativa.

1,00 375,00 375,00

TOTAL CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT ............................................................ 10.160,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 79.882,50

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

 Pàgina 8



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESUM DE PRESSUPOST 

 
 

 
 
 



RESUM DE PRESSUPOST
Projecte Modificat d'equipament del pou de faig i portada d'aigua fins sortida de la ETAP, Sant Quirze Safaja
CAPITOL RESUM IMPORT %

 esa, s.l.G

1 ENDERROCS I DEMOLICIONS...................................................................................................................................... 3.429,84 4,29
2 MOVIMENT DE TERRES................................................................................................................................................ 4.630,75 5,80
3 CANALITZACIONS I CALAIX DE PROTECCIÓ ............................................................................................................. 25.667,77 32,13
4 ARQUETA DEL POU DE FAIG ....................................................................................................................................... 2.712,13 3,40
5 EQUIPAMENT DEL POU DE FAIG................................................................................................................................. 33.282,01 41,66
6 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT.................................................................................................................... 10.160,00 12,72

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 79.882,50
13,00% Despeses Generals...... 10.384,73

6,00% Benefici industrial ......... 4.792,95

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 15.177,68

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 95.060,18

21% I.V.A .............................................. 19.962,64

PRESSUPOST DE CONTRACTE 115.022,82

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT QUINZE MIL VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Sant Quirze de Safaja, a febrer de 2.016.

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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