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Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

1. ANTECEDENTS.
El terme municipal de Castell de Mur pertany a la comarca del Pallars Jussà, limitant al
nord-est amb l’Alta Ribagorça, al nord i nord-est amb el Pallars Sobirà, a l’est amb l’Alt
Urgell, al sud amb la Noguera i a l’oest amb els municipis aragonesos del Pont de
Montanyana, Areny de Noguera i Soperia, tots tres de la comarca de la Ribagorça.
El municipi de Castell de Mur s’emplaça a la dreta de la Noguera Pallaresa, aigües avall
de la vila de Tremp. Limita al nord amb les terres de Fígols de la Conca, Claret, Palau de
Noguera i Puigcercós, que formen part del municipi de Tremp i amb el municipi de Talarn;
limita, també, amb una llenca de terreny de Vilamitjana (Tremp): A l’est limita per la
Noguera Pallaresa i el pantà dels Terradets amb Gavet de la Conca i Llimiana. Al sud, el
congost dels Terradets i els contraforts orientals del Montsec d’Ares formen el límit natural
amb el terme d’Àger (Noguera) i a l’oest limita amb el municipi de Sant Esteve de la Sarga.
El terme municipal de Castell de Mur, de 63,1 km2 d’extensió i 532 m d’altitud, comprèn,
a més de la vila de Guàrdia de Noguera, cap del municipi, els pobles del Meüll, Santa
Llúcia de Mur, Vilamolat de Mur, Collmorter, Puigmaçana, Cellers i les Cases de l’Estació a
més del Castell de Mur i Santa Maria de Mur. L’eix de comunicacions del municipi és la
carretera comarcal C-147 de Tremp a Balaguer .
L’actuació objecte es vol dur a terme en el nucli de Collmorter. Aquest nucli es troba
situat a la falda del Castell de Mur. Equipament d’importància per la seva història i que en
els últims any ha sofert una millora per tal de fomentar el turisme en la zona. Aquest a dut a
que en els diversos nuclis, i en especial al nucli de Collmorter, apareguin diversos
establiment de turisme rural. L’actuació que es planteja principalment busca la retirada d’un
conjunt de línies elèctriques aèries per millorar l’accessibilitat al nucli i evitar l’impacte
visual d’aquestes instal·lacions.

2. OBJECTE DEL DOCUMENT.
Es redacta aquest document amb la finalitat de descriure les principals característiques
de les actuacions de reforma del conjunt de servies públic en el nucli de Collmorter, en
concret la reforma de la instal·lació de subministrament d’energia elèctrica del nucli i de la
xarxa d’aigua potable municipal.
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3. TITULAR.
El titular de la instal·lació objecte del present document és el següent:
Raó
Social
Domicili
C.I.F.

AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR
Carrer del Carme, núm. 46. 25632 Guàrdia de
Noguera, LLEIDA
P2518100I

Actuant com a representant:
Nom

Josep Maria Mullol i Miret

4. AUTOR DEL PROJECTE.
L’autor del present projecte d’obra és el següent:
Nom

IVAN SABATÉ ARNAU

DNI

43.731.756-Q

Titulació

Enginyer Industrial

Núm.
Col·legiat
Col·legi
Oficial

15154
Col·legi Oficial Enginyers Industrials de Catalunya
(COEIC)

5. DOCUMENTS EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE
Els documents en què està basat aquest Projecte Constructiu són els següents:
- Memòria valorada de millora de les instal·lacions de Collmorter redactada i signada per
l’arquitecte municipal Artur Juanmarti Solé amb data del gener del 2021.
- Pressupost realitzat per l’empresa Eléctrica Delrío amb número 3778 amb data del
17/10/2020.
- Sol·licitud de variant amb número de referència ALER002 0000294687 de l’empresa
EDISTRIBUCIÓN amb data 09/02/2021.
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6. EMPLAÇAMENT.
L’actuació o el conjunt d’actuació es realitzaran en el nucli de Colldemorter, i
concretament en la zona d’accés d’aquest nucli urbà. Tenim un tram, que és el de major
longitud que es troba en una finca privada i continuarà pel voral de l’accés al nucli de
població.

Figura 1: Emplaçament actuació
Podem indicar que les actuacions es realitzaran en dues zones ben diferenciades. Per
una banda (tram1), en que la seva ubicació és en la finca rústica a la parcel·la 260 i
polígon 9, amb referencia cadastral 25136A009002600000IG. Annex 1 hi ha la fitxa
cadastral aquesta.
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Figura 2: Finca rústica afectada
I un segon tram que es troba en un sòl classificat com a sòl urbà i qualificat com a
sistema viari del nucli de població. Segons l’ordenació del sòl de Collmorter definit en el
POUM del municipi de Castell de Mur, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida el 19.05.2011 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat
el 09.05.2013.

Figura 3: Sól urbà afectat
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7. ABAST
L’abast del present projecte és el realització d’un prisma de serveis, que estarà compres
per dos corrugats per les instal·lacions elèctriques (no inclou cabrejat) i una canonada de
PE d’alta densitat que donarà servei al nucli de Collmorter (inclou vàlvules de
seccionament i elements auxiliars). Inclou les cales de localització de les canonades
actuals d’aigua potable i les seves connexions. El seu inici serà des del quadre frontera
propietat de l’empresa distribuïdora Eléctrica del Río (traslladat per la distribuïdora) que
s’ubicarà en una part de la finca rústica (parcel·la 260 i polígon 9) pròxima al centre de
transformació (WP238) propietat d’Edistribución. Fins a la connexió en el nucli de
Collmorter de la xarxa actual de subministrament elèctric. I en el cas de la canonada
d’aigua es connectarà en els dos extrems a les canonades del servei d’abastament d’aigua
pública existents.
No es troben en l’abast d’aquest projecte les tasques que han de realitzar les
distribuïdores elèctriques Edistribución i Eléctrica del Río en les seves instal·lacions. Ni la
col·locació del cabrejat en el nou prisma, ni el desmuntatge de les línies aèries de les
distribuïdores elèctriques esmentades.

8. NORMATIVA
La normativa aplicada serà:
-

-
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Text de reforç del POUM del municipi de Castell de Mur, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 19.05.2011 i acordada la seva
publicació a efectes d’executivitat el 09.05.2013.
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens
Locals (ROAS).
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació.
Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, Regulador de la producció i la gestió dels
Residus de Construcció i Demolició.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
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-

-

-

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC
núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del
Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

Xarxes de proveïment d’aigua potable
-

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini
públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC
22/07/99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

Xarxes de distribució d’energia elèctrica
General :
-

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. (BOE 27/12/2013)
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte,
distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE
27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió:
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-

-

-

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01
a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE
09/06/2014)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió NTP LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió.

Baixa Tensió
-

-

-

-

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) En particular: ITC BT-06 Redes aéreas para
distribución en baja tensión ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja
tensión ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de
distribución ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior ITC BT-10 Previsión de
cargas para suministros en baja tensión ITC BT-11 Redes de distribución de energía
eléctrica. Acometidas
Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014).
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió NTP LSBT Línies subterrànies de baixa tensió.
Totes aquelles normes i recomanancions d’aplicació redactades per la distribuïdora
elèctrica de referència.

Centres de Transformació
-

-
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Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” (BOE 09/06/2014)
Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITCMIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE 01/08/1984)
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-

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007) NTP – CT Centres de transformació en edificis NTP – CTR
Centres de transformació l’entorn rural.

Residus de la construcció
-

-

-

Decret 197/2016 de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus
i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de
Catalunya. Deroga l'annex, article 17, 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i
els articles, 11, 12, 14, 10, 9, 4, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments
de gestió de residus.
Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
PROGROC Programa de gestió dels residus de la construcció
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les
disposicions enumerades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui
vigent amb anterioritat a al data del contracte. En cas de contradicció o simple
complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les condicions
més restrictives.
Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa:
- Llei 31/1995 de 10 de Noviembre de 1995 de “Seguridad e Higiene en el trabajo”
(BOE de 10 de Noviembre de 1996).
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.

9. SITUACIÓ ACTUAL
Instal·lació del subministrament d’energia elèctrica del nucli de Collmorter
8
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Actualment es troba ubicat en una zona de la finca rústica (parcel·la 260 i polígon 9) un
poste transformador de la companyia distribuïdora, amb número identificatiu WP238.
D’aquest transformador existeix un quadre de baixa tensió amb una sortida que a través
d’un seguit de suports de formigó (2 suports) alimenta un mòdul amb punt frontera. La línia
elèctrica que discorre des del quadre de BT fins al punt frontera és una linea elèctrica
aèria, amb cabre aïllat trensat denominació RZ.
Aquest mòdul punt frontera és el punt entrega de entre la companya distribuïdora
Edistribución y l’empresa distribuïdora Eléctrica del Río. Per tant tota la instal·lació descrita
fins ara es propietat de la companyia distribuïdora Edistribución.
Des del punt frontera de la companyia distribuïdora Eléctrica del Río Eléctrica del Río
parteixen un seguit de línies que distribueixen l’electricitat entre els diversos abonats del
nucli. Aquesta distribució es realitza a través de línies elèctriques aèries amb cabre aïllat
trensat amb denominació RZ i també línies subterrànies.
El punt frontera es troba ubicat en superfície mitjançant un quadre en la façana d’un
l’habitatge del nucli. Amb les següents coordenades UTM 31N/ETRS 89 X: 323.327 Y:
4.663.497. Així com el PT WP238 es troba ubicat a les coordenades geogràfiques UTM
31N/ETRS 89 X: 323.236 Y: 4.663.568.
En referència als suports d’aquesta línea la seva ubicació és: pel suport més proper al
centre de transformació les seves coordenades són X: 323.267 i Y: 4.663.551, i pel suport
més pròxim a punt frontera les seves coordenades són: X: 323.309 Y: 4.663.541

PUNT
Transformador PT
suport 1
Suport 2
Punt frontera

UTM 31N/ETRS 89
X
Y
323.236
4.663.568
323.267
4.663.551
323.309
4.663.541
323.327
4.663.497

Des del punt frontera parteix una línea aèria amb cable trensat RZ propietat de
Eléctrica del Río en que el seu traçat és paral·lel a la línea descrita anteriorment propietat
de Edistribución. Aquest línea elèctrica disposa, dins de l’àmbit d’actuació de dos suports
de formigó. Aquest dos suports es troben ubicats en les següents coordenades:
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PUNT
Punt façana
suport 1
Suport 2

UTM 31N/ETRS 89
X
Y
323.337
4.663.506
323.323
4.663.537
323.271
4.663.549

La línia aèria descrita continua fins arribar al Castell de Mur on dóna servei al
subministrament elèctric de l’enllumenat del Castell.
El traçat de les diverses línies es pot veure més detalladament en el document de
documentació gràfica del present document.
Xarxa municipal d’abastament d’aigua
Actualment el nucli de Collmorter disposa de subministrament d’aigua potable a través
de la xarxa municipal d’abastament d’aigua. No es disposa de cap tipus de documentació
que defineixi la ubicació i situació de la xarxa d’abastament d’aigua actual. Si que es té clar
que la xarxa passa per la zona pròxima a la ubicació dels centre de transformació i
alimenta mitjançant una única canonada tot el nucli urbà que consta de diverses
escomeses.

10. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR
Podem indicar que hi ha diverses actuacions sobre la instal·lació del subministrament
d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament pública d’aigua en nucli de Colmorter, són:
Es procedirà a retirar el conjunt de suports (2 unitats) i el cabrejat aeri, cabrejat trensat,
en que el seu traçat és des del quadre de baixa tensió que connecta amb el quadre del
punt frontera. Aquests elements són propietat de Edistribución. Aquest actuació no és
objecte del present projecte.
Desplaçament del quadre de punt frontera des de la ubicació actual (façana casa
Collmorter) a un nou suport ubicat pròxim a PT. Amb la retirada dels suports i el cabrejats
que uneixen aquest dos punts. Aquest actuació no és objecte del present projecte i serà
realitzat pel propietari de la mateixa: Eléctrica del Río .
Substitució del quadre de BT del PT, propietat de la distribuïdora Edistribución, per un
nou quadre amb dues sortides BT. Connexió d’aquest quadre al quadre de punt frontera,
en la seva nova ubicació. Aquest actuació no és objecte del present projecte.
10
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Execució del prisma de serveis, composat per dos conductes elèctrics i una canonada
de PE d’alta densitat d’aigua potable que uneix la zona de la finca rústica on es troba
ubicat el PT amb el nucli urbà de Collmorter. Aquest prisma s’ubicarà en el seu traçat
paral·lel l’accés del nucli dins la finca rústica (parcel·la 260 i polígon 9) i la seva part final
dins la zona d’accés del propi nucli.
Posteriorment és cablejarà aquest prisma (un dels conductes) que connectarà el servei
elèctric entre l’armari de punt frontera amb la xarxa urbana elèctrica del nucli de Collmorter.
Aquest actuació no és objecte del present projecte i serà realitzat pel propietari de la
mateixa: Eléctrica del Río .
La nova canonada de PE alta densitat de DN110 es connectarà tan en l’inici de la xarxa
com en el final a la xarxa actual d’abastament d’aigua del nucli. Així com es dotar dels
elements necessaris pel seccionament d’aquesta xarxa.

11. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS
Bona part de terrenys afectats pel projecte són camins de titularitat pública. Malgrat tot,
el traçat del prisma de serveis també transcorre per la finca rústica de titularitat privada
(parcel·la 260 i polígon 9). En aquest sentit el present document contempla les ocupacions
temporals i servituds de necessàries per a portar a terme l’obra. En l’annex corresponen
d’aquest document es presenta una descripció detallada de les expropiacions i servituds de
pas del projecte.

12. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
La durada de les obres serà d’un mes i mig (1,5 mesos), i dependrà de les unitats
d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes
diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. En l’annex corresponen d’aquest projecte
es mostra la planificació proposada.

13. FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS
Atès que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisió de preus
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14. SEGURETAT I SALUT
El projecte incorpora l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi
l’execució de les obres i complir amb la llei vigent. En aquest estudi s’especifiquen i
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les
obres, amb caràcter general i particular. Per l’execució d’aquest Projecte, cal que el
contractista tingui en compte el desviament de trànsit, si s’escau, en l’accés al nucli urbà de
Collmorter. Serà necessari doncs, que en els documents i plànols que el contractista
redacti a tal efecte, es defineixi amb detall la senyalització necessària, en base als mitjans
de que disposi el contractista. Així mateix, caldrà definir de manera justificada els passos
alternatius de vehicles que es puguin aplicar.

15. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Única,
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui
expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendrà a totes les obres
executades sota el mateix contracte.

16. LLEI DE CONTRACTES
Es manifesta expressament que la normativa que regularà la relació entre el Promotor i
l’empresa adjudicatària de les obres del projecte de referència, serà la Llei 9/2017, del 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es trasposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del
26 de febrer de 2014, on queden derogades totes les anteriors disposicions d’igual i inferior
rang.

17. GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A
L’ABANDONAMENT
Compliment decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció)
Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament
i segons s’indica en l’annex “Estudi de gestió de residus” present en aquest projecte.
12
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18. OBRA COMPLETA
De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de
l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei de
contractes de les administracions públiques. («BOE» 257, de 26-10- 2001.) es fa constar
expressament que el present projecte fa referència a una obra complerta, segons el que
disposa l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en aquesta Memòria.
Així mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14
“Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, així com la Llei 3/2007, de 4 de
Juliol, de l’Obra Pública. DOGC núm. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual
diu:
“Els projectes s’han de referir necessàriament a obres completes, és a dir, les
susceptibles d’esser lliurades per a l’ús general o el servei corresponent, i han de contenir
els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra, incloses les instal·lacions, si
s’escau. Es poden elaborar dos projectes específics o més si la naturalesa o la complexitat
de les obres ho fan convenient.”

19. RESUM DEL PRESSUPOST
S’adjunta el resum del pressupost de l’obra. Indicar que els preus referencia utilitzats en
aquest projecte s’han extret de la base de preus del BEDEC del Institut de la Tecnologia de
la Construcció del 2022.

13
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Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals,
fiscals (excepte IVA), financeres i tota la resta derivada de l’execució del contracte i, d’un
6% en concepte de benefici industrial. L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent.

El pressupost total de la millora de la instal·lacions de serveis en el nucli de Collmorter
suposa la quantitat de quaranta-set mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb
cinquanta-sis cèntims IVA inclòs.

20. CONCLUSIONS.
En aquest document es descriu les condicions de la millora de les instal·lacions de
serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur, tot justificant
l’acompliment de la normativa vigent per a l’execució d’aquesta.
Lleida, juny de 2022.
AUTOR DEL PROJECTE

Signat:
Titulació:
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IVAN SABATÉ ARNAU
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat: 15154

ANNEXES
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ANNEX I: FITXA CADASTRAL FINCA RÚSTICA ACTUACIÓ.
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ANNEX II: REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

Figura 4: Ubicació PT WP238

Figura 5: Terreny inici actuació
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Figura 6: Linies elèctriques propietat distribuïdores (vista PT)

Figura 7: Traçat línies elèctriques propietat distribuïdores (vista PT)

Figura 8: Traçat línies elèctriques propietat distribuïdores (vista punt frontera)
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Figura 9: Traçat línies elèctriques nucli urbà (vista punt frontera)

Figura 10: vista punt frontera
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Figura 11: arquetes de serveis

Figura 12: vista general de les instal·lacions
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ANNEX III: SOL·LICITUD DE DESPLAÇAMENT EDISTRIBUCIÓN
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ANNEX IV: OFERTA TREBALLS DISTRIBUÏDORA ELÉCTRICA DEL RÍO
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ANNEX V ACTA AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR
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ANNEX VI: XARXA DE SERVEIS

1. INTRODUCCIÓ
Es preveu l’execució d’un prisma de serveis, on es disposaran dos tubs DN160 pel cablejat
elèctric i una canonada d’aigua del servei de subministrament municipal de DN110 PEAD que
discorrerà per una finca rústica (parcel·la 260 i polígon 9) i per la zona de vials del municipi de
Collmorter. Amb una longitud total de 150 metres.
Per la redacció d’aquets document s’ha utilitzar principalment la Norma Tècnica Particular
de Línies Subterrànies de Baixa Tensió NTP-LSBT de l’empresa distribuïdora FECSA –
ENDESA, denominada actualment Edistribución. Ja que en els conductes elèctrics,
concretament en un d’ells, es col·locarà cablejat propietat de la cía distribuïdora Eléctrica del
Río . Amb l’objectiu de justificar i definir el compliment de la normativa de la distribuïdora
elèctrica es redacta aquest apartat.
No es troba en l’àmbit d’aquest projecte el dimensionament i descripció del cablejat de BT
que han de dotar-se el prisma de serveis.

2. CONFIGURACIÓ DEL PRISMA:
Es tindrà especial atenció en que el prisma presenti radis de cobertura adequats per el
futur cablejat en el propi conducte. En la documentació gràfica del projecte es mostra el traçat
d’aquestes conduccions, on s’observa que es presenta un radi de curvatura adequat per
l’estesa del cablejat. En cas que durant l’execució es modifiqui el trànsit i apareixien
problemes per respectar els radis de curvatura mínims, es col·locarà pericons.
El prisma de serveis disposarà de dos tubs en sec sense formigonar en aquelles zones del
traçat on no es previngui el pas de vehicle rodat. En aquelles zones del traçat que es trobin en
calçada o zones on hi ha la previsió de trànsit de vehicles es procedirà a formigonar els tubs.
En la documentació gràfica s’identifica aquest trams. La tipologia de formigó serà formigó en
massa de resistència HNE-15/B/20 si prové de planta i amb una dosificació de ciment de 200
kg/m3 si es realitza a peu d’obra. Per permetre el pas del formigó entre tubs s’utilitzaran
separadors de tubs.
En referència a la profunditat d’ubicació dels cablejat s’haurà de respectar que la
profunditat entre la cota de coronació del terreny i la part superior del cable no serà mai
inferior de 0,60 m. En el cas de la canonada d’aigua, la cota superior d’aquesta amb la cota
de coronació del terreny no serà inferior a una distància de 0,50m.
En cas que durant l’execució no es pugui aconseguir aquestes profunditats es podran
reduir sempre i quan s’afegeixi les proteccions mecàniques necessàries. Aquestes
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proteccions mecàniques estaran formades per planxes d’acer amb les següents dimensions
50 cm x 33 cm i un gruix de 0,8 cm.
El llit de la rasa on s’ha de col·locar les canalitzacions i la canonada d’aigua estarà llis i
exempt d’arestes vives, còdols, pedres, restes de runes, etc. En l’esmentat llit es posarà una
capa de sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o
partícules terroses, que cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 0,04m.
Sobre les canalitzacions elèctriques i la canalització d’aigua s’estendrà una altra capa de
sorra de 0,10m de gruix, o sigui que la sorra arribarà fins a 0,25m per damunt del llit de la rasa
i cobrirà la seva amplada total, la qual serà suficient per mantenir 0,05 m entre les
canalitzacions i les parets laterals. Veure detall de la secció.
Sobre la capa anterior es posaran plaques de polietilè (PE) com a protecció mecànica pels
conductes elèctrics.
A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, exempta de pedres,
còdols o runa, piconada per mitjans manuals. Després, s’anirà omplint la rasa per capes de
0,15 m, piconada per mitjans mecànics (densitat mínima del 95% sobre el Proctor modificat).
Pel damunt seu, i a uns 0,10 m de paviment o cota del terreny es col·locarà una cinta de
senyalització que adverteixi de l’existència dels cables elèctrics de BT i una altra cinta de
senyalització que adverteixi de l’existència de la canonada d’aigua.

3. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES:
Les canalitzacions entubades pel cabrejat elèctric, serà sota tub de diàmetre exterior mínim
de 160mm, lliures d’halògens, amb interior llis i disposarà d’una resistència adequada a les
sol·licitacions a les que s’han de sotmetre durant la seva instal·lació. S’utilitzaran barres de
tub (rígides) de fins a 6 metres de longitud. S’agafaran com a referencia la norma UNE-EN
61386-24 i la norma informativa CNL002 tubs polietilè (lliures d’halògens) per canalitzacions
subterrànies.
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Es deixarà un tub de reserva de els mateixes característiques que la canalització definida
anteriorment.
Les seves característiques mínimes dels tubs seran les indicades en la taula següent:
Característiques mínimes per a tubs en canalitzacions:
Característiques

Codi

Grau

Resistència a la comprensió

4

Fort (1250N)

Resistència a l’impacte

3

Mitja

Temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

-5ºC

Temperatura màxima d’instal·lació i servei

1

+60ºC

Resistència a la curvatura

1-2

Rígid / corbable

Propietats elèctriques

1-2

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

4

Resistència a la penetració de l’aigua

2

Contra gotes d’aigua
caient verticalment quan
el sistema de tubs està
inclinat 15º

2

Protecció interior i
exterior mitja

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i
compostos

Continuïtat elèctrica /
aïllant
Contra objectes
D > 1 mm

Resistència a la tracció

0

No declarada

Resistència a la propagació de la flama

1

No propagador

Resistència a las carregues suspeses

0

No declarada

Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles.
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Indicar que en l’interior dels tubs es col·locarà una guia, entre extrems, per facilitar la
col·locació a posterior del cablejat elèctric. A l’entrada i la sortida dels punts d’accés, esl tubs
en ús i els de reserva quedaran segellats.
Queden fora de l’àmbit d’aquest projecte les conversions subterrànies a aèries dels
extrems de prisma a executar.

4. PERICONS ELÈCTRICS
Els pericons seran prefabricats de formigó i compliran amb la normativa establerta per la
distribuïdora. Aquestes seran sense fons per afavorir la filtració de l’aigua amb unes
dimensions de 80 cm x 80cm x 85 cm (interiors).
Els marcs i les tapes seran preferentment de fundació segons indicacions de la
distribuïdora (70 cm x 70cm).
Els pericons quedaran com a mínim a 25cm per sobre del fons per permetre la col·locació
de rodillos en les operacions de estesa del cabrejat. Les boques dels tubs es segellaran amb
material expansible i ignífug, o solució equivalent, de forma que el cable quedarà en la part
superior del tub.

5. ENCREUAMENTS, PARAL·LELISMES I PROXIMITAT:
Quan no es puguin respectar les distàncies que es senyalen per cadascun dels casos
s’haurà d’aplicar el definit en el Decret 120/92 del 28 d’abril.
Encreuaments:
Les condicions a què han de respondre els encreuaments de cables subterranis de BT són les
següents:
Encreuaments amb carrers i carreteres:
Els cables es disposaran en tubs formigonats en tota la seva longitud a una profunditat
mínima de 0,8m. Sempre que sigui possible, l’encreuament es farà perpendicular a l’eix del
vial.
Encreuaments amb altres conductors d’energia elèctrica:
La distància mínima entre cables de BT serà de 0,10m, i entre cables de BT i cables de MT
serà de 0,25m. La distància del punt d’encreuament a les unions, quan existeixin, serà
superior a 1 m. En el cas que no es puguin respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable
que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries
constituïts per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.
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Encreuaments amb cables de telecomunicació:
La separació mínima entre els cables d’energia elèctrica de BT i els de telecomunicacions
serà de 0,20m. La distància del punt d’encreuament a les unions, tant del cable d’energia com
del de comunicació, serà superior a 1m. En el cas de que no es pugui respectar alguna
d’aquestes distàncies, el cable que s’estenguin en últim lloc es disposarà separat mitjançant
tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d’adequada resistència
mecànica.
Encreuaments amb canalitzacions d’aigua i de gas
La separació mínima entre cables d’energia i canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,20m.
S’evitarà l’encreuament per la vertical de les juntes de els canalitzacions d’aigua o gas, o de
les unions de la canalització elèctrica, i situarà unes i altres a una distància superior a 1m de
l’encreuament. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, es disposarà per
part de la canalització que s’estengui en últim lloc, una separació mitjançant tubs, conductes o
divisòries constituïts per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.
El mencionat anteriorment serà respectat en l’execució del prisma entre els diversos
serveis existents en aquest.
Paral·lelismes:
Es procurarà evitar que els cables subterranis de BT quedin en el mateix pla vertical que
les altres conduccions.
Paral·lelismes amb altres conductes d’energia elèctrica:
Els cables de BT es podran instal·lar paral·lelament a altres de BT, si mantenen entre si
una distància no inferior a 0,10m; si aquests cables són de MT la distància no serà inferior a
0,25m. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, la conducció que
s’estableixi en últim lloc es disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries
constituïts per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.
Paral·lelismes amb cables de telecomunicació
Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20m entre els cables de BT i els de
telecomunicació. Quan aquesta distància no pugui respectar-se, la conducció que s’estableixi
en últim lloc es disposarà separadament mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per
materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.
Paral·lelismes amb canalitzacions d’aigua i gas
Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20m, excepte per a canalitzacions de gas d’alta
pressió (més de 4 bar) en què la distància serà de 0,40m. La distància mínima entre les
unions dels cables d’energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions d’aigua o gas serà
d’1m. Quan alguna d’aquestes distàncies no pugui respectar-se, la canalització que
s’estableixi en últim lloc es disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries
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constituïts per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica. Es procurarà,
també, mantenir una distància de 0,20m en projecció horitzontal.
Per altra banda, les artèries importants d’aigua i gas es disposaran de manera que
s’assegurin distàncies superiors a 1m respecte dels cables elèctrics de BT.
En el cas de conduccions d’aigua es procurarà que quedin per sota del cable elèctric.
Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran, a més, mesures per evitar la possible
acumulació de gas: tapar les boques dels tubs i conductes, i assegurar la ventilació de les
cambres de registre de la canalització elèctrica o omplir-les amb sorra.
El mencionat anteriorment serà respectat en l’execució del prisma entre els diversos
serveis existents en aquest.
Proximitats
Proximitats a conduccions de clavegueram
Es procurarà passar els cables per damunt de les clavegueres. No s’admetrà incidir a
l’interior. Si o é possible, es passarà per sota, disposant els cables amb una protecció
d’adequada resistència mecànica.
Proximitat a connexions de servei
En el cas que algun dels dos serveis que s’encreuen o resten paral·lels sigui una connexió
de servei a un edifici, haurà de mantenir-se entre ambdós una distància de 0,20m. Quan no
pugui respectar-se aquesta distància, la conducció que s’estableixi en últim lloc es disposarà
separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles
d’adequada resistència mecànica.
L’entrada de les connexions de servei als edificis, tant de BT com d’AT, hauran de tapar-se
fins aconseguir una estanquitat perfecta. Així s’evitarà que, en cas de produir-se una fuita de
gas al carrer, el gas entri a l’edifici a través de les entrades i s’acumuli a l’interior amb el
consegüent risc d’explosió.
En referència al no poder mantenir les distàncies entre els diversos serveis que en aquest
apartat s’han definit, es col·locarà entre aquests tubs, conductes un material incombustible
d’adequada resistència mecànica que és el totxo massís amb dimensions 29 cm x 14 cm amb
un gruix de 4 cm.

43

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

6. TAULES RESUM DE CREUAMENTS, PARAL·LELISMES ENTRE SERVEIS
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7. CANALITZACIÓ AIGUA:
El prisma disposarà d’una canalització de PEAD de DN 110 que conduirà l’aigua de la
xarxa d’abastament en el seu inici fins a la connexió de l’escomesa del habitatge de Cal
Soldat.
La canonada que s’utilitzarà serà canonada de polietilè per a conduccions d’aigua a
pressió d’alta densitat PN-16 /SDR 11 en barra fabricats segons norma UNE-EN 12201. Serà
de color negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de
diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE
53965-1 EX i UNE 52966EX. Les canonades de polietilè es subministraran en barres de 6
metres.
A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús
alimentari” i/o el símbol que s’hi correspon. Totes les canonades aniran marcades amb la
marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs
d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX
per a PE 100) Les canonades de polietilè poden ser emmagatzemades sota sostre o al
descobert, ja que estan degudament protegides de l’acció solar per l’addició de negre de
carboni, segons s’especifica en la norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no
estiguin gaire temps al descobert i sota l’acció solar.
Les unions de canonades de polietilè es faran soldadura a testa, i en el cas dels accessoris
es podran fer soldadures amb maneguetes electrosoldables i accessoris electrosoldables.
Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i EN
12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar. Les dimensions i toleràncies venen especificades
a la EN 12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de
color negre. La tensió d’alimentació de les màquines d’electrofusió haurà de ser entre 8 i 48
Vac. Les dimensions del connector serà de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al
Sistema Americà o Anglès. Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió
de fusió, temps de fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per la
fusió. Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de
soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la
soldadura (resistència trencada). Les peces es subministraran de manera individual en
bosses de plàstic. El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han
realitzat els assaigs especificats en la norma UNE 53965- 1EX.
En el cas de soldadura a testa: S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat,
no requerint l’ús d’accessoris. La unió es produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i
es realitza mitjançant una placa prèviament escalfada, la qual, és normalment protegida amb
politetrafluoroetilè (PTFE). Els extrems es mantindran posteriorment units sota pressió
controlada.
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8. VÀLVULES DE COMPORTA XARXA D’AIGUA:
Es col·larà una vàlvula de sectorització en la xarxa existent ubicada en la part inicial de
l’obra, així com al final de la nova xarxa en la connexió amb el ramal de l’escomesa d’aigua
potable de l’habitatge de Cal Soldat.
Aquestes vàlvules seran de comporta amb tancament elàstic. És imprescindible que el
fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230. I tindran les principals
característiques:

9. PERICONS UBICACIÓ VÀLVULES:
Aquests pericons contindran les vàlvules de sectorització i es col·locaran sobre d’un llit de
graves compactades, i les parets poden ser mitjançant parets de formigó executat in situ, de
maó o pericó de prefabricat de formigó. Amb unes dimensions de 80x80x85. Les parets
tindran els orificis per les conduccions d’aigua. Estaran preparades per a la col·locació del
marc de la tapa de fosa.
La profunditat d’aquestes, en el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions
tèrmiques favorables, pot ser suficient una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior
del tub. En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750
mm per sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques
habituals. En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el
projecte, s’ha de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331. En
aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.
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10. HIDRANT PER A BOMBERS:
Es muntará un hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb ràcord
Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó
soterrat. Per tal de complir a la normativa especifica de Bombers de la Generalitat de
Catalunya.

Lleida, juny de 2022.
AUTOR DEL PROJECTE

Signat:
Titulació:
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ANNEX VII: PLANIFICACIÓ OBRA
Per elaborar el Pla d’Obra han estat adoptats una sèrie de criteris i supòsits. El seguiment i
adopció dels mateixos, durant l’execució de l’obra, hauran de ser aprovades per la Direcció de
l’Obra específicament en cada cas. La informació descrita en el present annex no és
prescriptiva, únicament pretén demostrar que l’obra es pot executar en el termini definit en el
present document.
Per tot això, serà responsabilitat del contractista elaborar un Pla d’Obra ajustar a la realitat
dels mitjans disponibles i amb les condicions tècniques i econòmiques que determini la
Direcció de l’Obra independentment de les durades, condicions i criteris de precedència
reflectides en el diagrama següent.
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ANNEX VIII: EXPROPIACIONS I OCUPACIONS

1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest annex es definir les expropiacions i ocupacions que es produiran en
l’execució de l’obra descrita en aquest projecte.

2. TIPUS DE TERRENYS AFECTATS
Els terrenys afectats en l’execució de l’obra són de classe rural i camins públics. En aquest
cas hi ha l’afectació de la finca rústica amb polígon 9 parcel·la 260 del terme municipal de
Castell de Mur. I la resta és l’ocupació de camins veïnals d’accés al nucli de Collmorter. Veure
document de plànols.

3. TIPUS D’AFECTACIONS
En relació als terrenys afectats necessaris per a l’execució de les obres, per accedir a
aquestes i per a permetre la futura inspecció i manteniment de la canalització, es pot distingir
tres tipus d’afectació del sòl:
 Expropiació definitiva (EXP)
 Servitud de pas (SP)
 Ocupació temporal (OT)
En el present projecte, no hi ha prevista cap expropiació definitiva
Les finques que requereixen la servitud de pas són els terrenys necessaris pel traçat del
prisma de serveis i l’espai per garantir les actuacions de manteniment i inspecció. Aquesta
servitud es fixa per una amplada de 3 metres al llarg del traçat de la canalització, amb un total
d’afectació de 210 m2. (70 metres)
Les finques que requereixen l’ocupació temporal són els terrenys necessaris per l’execució
de les obres. La seva amplada haurà de permetre l’excavació de la rasa, la circulació de la
maquinària i per l’acopi provisional de terres i materials. L’ocupació temporal és de 5 metres
d’amplada, amb un total d’afectació de 350 m2. (70 metres)
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ANNEX IX: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

1. OBJECTIU
L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat
tractament dels residus generats durant l’execució de les obres del projecte. El present Pla de
Gestió de residus respecte el Real Decret 105/2008 de regulació de la producció i la gestió de
residus de la construcció i la demolició. El productor de residus està obligat a disposar de la
documentació per la gestió dels residus generats a la seva obra.

2. MARC LEGAL
Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són:
 Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial
de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20).
 Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención
y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20).
 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc
 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-42006.)
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, pel qual
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986,
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.(text consolidat vigent 2021)
 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
 Ley 10/98, de 21 de abril, de residus (Modificada per la Ley 62/2003)
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (Modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny i la Llei 08/2008, de 10 de juliol)

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ
a. Tipologia de residus
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten
una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de
Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en
contradicció del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació.
Residus principals
Els principals residus generats durant l’execució del projecte són:
 Terres i roques: Procedents dels moviments de terra d’excavació de desmunts, rases i
altres infraestructures. No tindran tractament de residu. El transport a abocador i el cànon
d’abocament, en cas que sigui necessari, està inclòs en el pressupost.
 Formigó: Derivat de demolicions de paviment, arquetes i voreres. La posada en obra del
formigó comporta sistemàticament abocaments incontrolats derivats de la neteja de cisternes
pels voltants de les infraestructures o camins d’accés.
Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:
 Residus de la construcció i demolició (17)
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les
especificades en el codi 170106
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
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17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 o 20
Altres residus
Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són:
 Metalls: Bàsicament procedents de la construcció de les armadures d’acer.
 Paper i cartró
 Plàstics
 Vasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:
 RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA (15)
15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)
15 01 01 Envasos de paper i cartró
15 01 02 Envasos de plàstic
15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora
15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels
especificats en el codi 150202
 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels
comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE
MANERA SELECTIVA (20)
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
b. Estimació del volum generat
Els volums dels principals residus generats en l’obra. Els més importants són:

CONCEPTE
Formigó procedent d'excavació de rases
Terres i pedres que no contenen substàncies
perilloses
TOTAL

Volumen
(m3)
3
33,75
36,75

El volum total de residus és 36,75 m3 . Els residus hauran de lliurar-se a un gestor
autoritzat, ja que cap d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Per altra banda, és
necessari considerar també el transport i gestió dels equipaments actuals que s’han de
substituir.
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4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents:
 Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió
dels residus
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus
A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present obra es
gestionen mitjançant els següents processos:
Tractaments i disposició de rebuig
T 11 - Deposició de residus inerts
Formigó
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503
T 12 - Deposició de residus no especials
Envasos i embalatges de paper i cartró
Envasos i embalatges de plàstic
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels
especificats en el codi 150202
Reutilització i reciclatge
V 11 - Reciclatge de paper i cartó
Paper i cartó
V 12 - Reciclatge de plàstics
Envasos de plàstic
V 13 - Reciclatge de tèxtils
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels
especificats en el codi 150202
V 51 – Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos
Envasos i embalatges de paper i cartró
Envasos i embalatges de plàstic
V 84 - Utilització com a rebliment de terrenys
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503

a. Seguiment
El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:
 Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
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 Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut
 Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la recollida
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors
de residus
 Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor
d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia
 Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del
residu, al productor o posseïdor del residu
Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra
 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
 La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i demolició i la
distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest
ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

b. Minimització o prevenció
Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva
per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus
Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se
ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la
mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi
tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el
segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb empreses valoritzadores de residus (per
exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró,
etc.).
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa
neta) a mateixa obra on s’ha produït.

55

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de
qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
c. Procés de desconstrucció
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén
els conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc
de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, en cas d’haver‐hi,
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els
diversos components puguin separar‐se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment
per segregar correctament els residus especial, no especial i inerts. Les accions que es duran
a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:
Formigó
Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus
- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- Naturalesa dels riscs
d. Gestió dels residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per
part d’un gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els següents:
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen
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 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com els
envasos que els contenen
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinària i equips
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients
que els contenen.
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:
 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus
tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament
autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.
La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de
Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR
S.A., que és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats
que es generen a Catalunya.
 Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats
per aquest ús, donant especial atenció a evitar qualsevol abocament en transvasaments de
recipients
 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la
fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurarà:
 El codi d’identificació de residus
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
 La data d’envasament
 La naturalesa dels riscs que presenten els residus Respecte als olis usats, hi ha una
prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de
clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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e. Gestors de residus
S’utilitzaran els gestors de residus més propers a l’àmbit d’actuació per tal de gestionar els
residus generats al llarg de l’obra.

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les condicions tècnics pel correcte desenvolupament de les actuacions per la gestió de
residus han estat incorporades al plec de prescripcions tècniques del projecte.

6. PRESSUPOST
El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al pressupost
del projecte.

Lleida, juny de 2022.
AUTOR DEL PROJECTE

Signat:
Titulació:
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

1. Objecte, abast i disposicions generals.
1.1.

Objecte

Aquest plec de condicions administratives té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i
per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments
de les obres.
1.2.

Àmbit d'aplicació.

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de “Projecte
executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el
municipi de Castell de Mur”.
2. Descripció de les obres.
Les obres i instal·lacions objecte del present projecte es troben definides en la memòria del
present projecte.
3. Direcció d'obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Castell de
Mur, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.
L’Ajuntament de Castell de Mur participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui
convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
63

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament de Castell del
Mur.
- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament del Castell de Mur.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de
detalls de la
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de
funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al
Contractista als efectes de
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva
definició i amb les
condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho
creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions
del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions
d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
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- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes
que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o
minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per l’Ajuntament de Castell de Mur.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a
lliurar a l’Ajuntament de Castell de Mur un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les
obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment
pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per
l’Ajuntament de Castell de Mur.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a
l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o
objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria
de les obres.
4. Desenvolupament i control de les obres. Materials
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que
s’estableixin al Plec de Condicions i ésser aprovats pel Director de l’Obra. Per això, tots els
materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran d’ésser examinats i assajats abans
de la seva acceptació.
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En conseqüència el Contractista estarà obligat a informar al Director de l’obra de les
procedències dels materials que es vagin a utilitzar, amb anticipació d’un (1) mes com a
mínim al dia del seu ús per tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns.
L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per a què aquest material
pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat.
Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb materials
no assajats ni aprovats pel Director de l’Obra.
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació de
les seves característiques i aptitud, i de forma que puguin ser fàcilment inspeccionats.
Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions,
hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilització a que estan destinats, havent de presentar
mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la
informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Tècnic Director ordenarà la
realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari, a laboratoris especialitzats.
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de
l'obre immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l’Obra.
El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprovació prèvia de procedència de materials
seran fixats en cada cas.
Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada
periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència i el tipus dels
quals la podrà fixar el Tècnic Director amb la finalitat d’aconseguir l’adequat control dels
materials.
Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, un control
més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà
sobre l’acceptació total o parcial dels materials o el seu rebuig.
El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material
(inclòs el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a realitzar tots els
exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director per a l’acceptació i control periòdic de la seva
qualitat. La presa de mostres haurà de ser feta d’acord amb les Normes vigents i en el seu
defecte segons criteri del Director de l’Obra.
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El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la qualitat dels
materials.
El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses del control de qualitat fins
a una quantitat igual a 1'1% del Pressupost d’Execució Material.
5. Responsabilitats especials del Contractista
El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes o
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del
personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres.
Els serveis públics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu càrrec,
d’una manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a càrrec seu,
adequadament.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu
càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats
en qualsevol altre forma acceptable.
Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament compta de les
troballes al Tècnic Director de les mateixes i col·locar-les sota la seva custodia.
6. Obligacions del Contractista
El contractista designarà el seu "Delegat” d'obra en les condicions que determinen les
clàusules per a Contracte d'obres de l'Estat.
En relació a “l’Oficina d'Obra” i "Llibre d'Ordres”, es regirà pels que disposin les Clàusules
7,8 i 9 del mencionat "Plec de Clàusules Administratives Generals per la realització d'Obres
de l'Estat". 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.
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7. Compliment de les disposicions vigents
Es regirà pel que s'estipula en les clàusules corresponents del "Plec de Condicions
Administratives".
Així mateix es compliran els requisits vigents per l’emmagatzematge i la utilització
d’explosius, carburants, prevenció d'incendis, Reglaments de Policia i conservació de
Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que
siguin d'aplicació en aquells treballs que, directe o indirectament, siguin necessaris per al
compliment del Contracte.
8. Replanteig de les obres
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que
constin al Projecte, aixecant-se acta dels resultats.
A l'Acta de Replanteig s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va
prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a
la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys
exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme.
La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs
efectuats.

9. Materials
A més del que es pugui disposar en les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", s’hauran d’observar les següents prescripcions:
- Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament, les mencionades procedències, excepte
autorització explícita del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici del Director, canviar
l'origen o procedència, es regirà pel que es disposi en el "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 utilitzables solament en els documents
informatius; el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que completin les
Prescripcions, sense que per això, tingui dret a un nou preu unitari.
- El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les
procedències dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres i les xifres
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
-En cap cas podran ser utilitzats a l'obra materials la procedència dels quals no hagi estat
aprovada pel Director.
10. Desviaments provisionals
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camino i
accessos provisionals per als desviaments que precisin les obres, en relació al trànsit general,
d'acord amb el que es defineix en el Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les mencionades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin definitives.
Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Administratives”
es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figuren
en el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valorades segons els preus del Contracte.
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Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per l'execució normal de les
obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del
Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins de l'obra, tal com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels
materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites a l'obra. El
Contractista haurà de mantenir els mencionats camins d’obra i accessos en bones condicions
de circulació.
La conservació, durant la utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista.
11. Abocadors
Excepte manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Administratives del
contracte, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporta la utilització seran
a càrrec del Contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipòtesi feta en
la justificació del preu unitari, que s'inclou en els annexes de la Memòria, ni la omissió en la
mencionada justificació de l'operació de transports als abocadors, seran causa suficient per
al·legar modificació del preu unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat
d'obra corresponent no inclou la mencionada operació de transport a l'abocador, sempre que
en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador.
Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut
de l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè etc., i la
Direcció d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haurà de transportar el mencionat material a abocadors sense dret a cap
abonament complementari a la corresponent excavació ni a incrementar el preu del Contracte
per haver d'utilitzar majors qualitats pels materials procedents de préstecs.
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en les zones baixes de les parcel·les,
amb la condició que els productes abocats siguin estesos o compactats correctament. Les
despeses de la mencionada extensió i compactació dels materials serà a compte del
Contractista, per considerar-los inclosos als preus unitaris.
12. Serveis afectats
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En relació als serveis existents, es regirà pel que s'estipula a el "Plec de Condicions". A tal
efecte, també es consideraran serveis relacionats amb el Plec de Prescripcions, aquells que
apareixen definits en els plànols del Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats ï retirats per les Companyies i Organismes
corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà obligació de realitzar els treballs necessaris
per 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 els seran abonats, ja siguin amb càrrec a les partides alçades
existents al efecte dels preus del Quadre nº 1. En el seu defecte, es regirà pel que s'estableix
a el "Plec de Condicions".
13. Preus unitaris
El preu unitari, que apareix en el Quadre de Preus nº1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import de Execució Material de cada unitat d'Obra.
Com a complement al que es prescriu en el "Plec de Condicions", els preus unitaris que
figuren en el Quadre de Preus nº1 inclouen sempre, excepte prescripció expressa en contra
d'un document contractual: subministra (inclòs drets de patent, cànon de extracció,
etc.),transport, càrrega, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, medis auxiliars, ferros,
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i
els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus No 2 és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar
modificació de preus del Quadre No 1, per les unitats totalment executades, per error u
omissions a la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. En l'entrada
d'ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l'efecte.
També a la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent annex de la
Memòria, s'utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornades i
mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials
bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a
completar la unitat d'obra: dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc.). Els mencionats costos s'han fixat per a justificar
l'import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamental informatiu.
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La descripció de les operacions necessàries per executar cada unitat d'obra, que figura en
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la 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, forma part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos al
preu unitari corresponent.

14. Partides alçades
Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques
Particulars, o en els Quadres de Preus, o en els Pressupostos Parcials o Generals, es
pagaran íntegrament al Contractista una vegada realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar” es pagaran d'acord amb el que s'ha estipulat en el "Plec
de Condicions"; es justificaran a partir del Quadre de Preus No 1 i, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta 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.
15. Personal necessari del Contractista
L’Adjudicatari haurà de tenir al front dels treballs a què es refereix aquesta contracta, un
tècnic titulat de grau superior, responsable del mateixos. El nomenament de l’esmentat tècnic
haurà de ser comunicat a l’Administració, qui podrà acceptar-lo o bé exigir la substitució per
un altre que mereixi la seva aprovació.
Amb independència del tècnic responsable esmentat l’Adjudicatari realitzarà les
prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament dels treballs d’acord amb el
programa i termini de l’obra.
Les relacions de treball o vincle professional, remuneració, previsió social i laboral,
seguretat i higiene en el treball i demés condicions establertes per la legislació vigent , se’n
tenen concertades entre el personal i l’Adjudicatari, amb indemnització de l’Administració. El
seu incompliment, apart de la jurisdicció a qui correspongui el seu coneixement, implica
incompliment de la Contracta.
16. Despeses a càrrec del Contractista
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Seran a compte del Contractista les despeses:
- Originades pel replanteig general de les obres o la seva comprovació i els
replantejaments parcials de les mateixes.
- De construcció, moviment i retirada de tota classe de construccions auxiliars
- De lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinària i materials
- De protecció de provisions i de la pròpia obra contra tot dany o incendi, acomplint els
requisits vigents per emmagatzematge d’explosius i carburants
- De neteja de deixalles i escombraries.
- De construcció durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals
d’accés a trams
total o parcialment acabats
- De construcció d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolició, si fos necessari
- De conservació dels desguassos
- De subministra, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per l'adequada
senyalització de les
obres
- De trasllat de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra al seu
acabament
- De muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministra d’aigua i
energia elèctrica necessària per a les obres, així com la compra d’aigua i corrent
- De demolició de les instal·lacions provisionals
- De retirada dels materials inservibles i correcció de les deficiències observades i posta en
evidència pels corresponents assaigs i proves.
- Plànols final d'obra (as built)
- Comprovació del replanteig
- Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material
- Dos rètols informatius de senyalització d’obra
- Conservació de les Obres fins a la recepció
Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit
per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’Obra podrà decidir que es realitzi la
restitució necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a
compte del Contractista totes les despeses que això ocasioni.
El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que
pugui originar la licitació i la formalització del Contracte, i els Impostos.
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El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de Control de Qualitat
igual a 1’1% del Pressupost d’Execució Material.

17. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants,
durant la realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs
necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte.
En cloure les obres, s’hauran de deixar les superfícies en perfecte estat de neteja, lliures
d’obstacles, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin ja necessàries i
arranjar els desperfectes que s’haguessin pogut produir.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista.
18. Mesures d’ordre i seguretat
El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per
a una bona marxa alhora que segura, dels treballs.
En tot cas el Constructor serà única i exclusivament el responsable al llarg de l’execució de
les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal, a ell o a
qualsevol altra persona o Entitat, assumint conseqüentment totes les responsabilitats
annexes.
19. Disposicions medi Ambientals.
Forma part d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars que s’adjunta a l’Annex corresponen Gestió de residus.
Es requerirà a l’empresa contractada ( i aquesta tindrà l’obligació de fer-ho ) que realitzi
una avaluació d’aspectes ambientals de l’obra a executar. Atès que, depenent de la temàtica
ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació aplicables, convé que la distribució de
responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre
que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els
següents aspectes ambientals:
19.1.
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És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació ambiental que li aplica i el compliment de les obligacions i requisits
derivats de la dita reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal·lacions
i en tots els àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea,
estatal, autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a poder procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i
reglamentari per part del contractista quan estimi que l'incompliment de determinats requisits
pogués afectar negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la
DIRECCIÓ D’OBRA.

19.2.

Flora i fauna.

És responsabilitat de l'empresa contractista identificar, enumerar i conservar les comunitats
vegetals i comunitats animals afectades les protegides i no protegides que puguin afectar,
com també les comunitats animals afectades.
Planificar les activitats de l’obra que puguin afectar a l’obra a nivell de flora i fauna.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a poder procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i
reglamentari per part del contractista quan estimi que d’incompliment de determinats requisits
pogués afectar negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la
DIRECCIÓ D’OBRA.
19.3.

Hidrologia.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal
com els controls reglamentaris dels punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües
procedents de la prestació de servei.
Per la seva especial significació, la DIRECCIÓ D’OBRA procedirà a mesures de supervisió
especials en els casos que:
- Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos a l’àmbit on es
desenvolupa l’activitat sota supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA. En aquest cas, es podrà
sol·licitar evidències de que es disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de les entitats
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locals de l’aigua (ELAs), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració
Central (Costes). Es podrà sol·licitar, també, evidencies de que es realitzen els controls i es
respecten els límits de vessament establerts per l'entitat administrativa competent.
- En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, la
DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de sol·licitar l’evidència dels corresponents permisos
d’abocament i l’evidència de que el transport i la gestió dels residus i de les aigües negres es
realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats.
En qualsevol dels dos casos, la DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del
consentiment del contractista, per a procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar
evidències del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa.
19.4.

Sòl i subsòl.

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats
legals de l’empresa contractista, afecten a la funció de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA i a
terrenys sota la responsabilitat de gestió de les entitats locals que formen part de la
DIRECCIÓ D’OBRA.
Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments
accidentals, que es contemplen en el punt 9 d’aquest document, s'identifiquen com possibles
focus de contaminació l'existència d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència
canonades soterrades.
Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat, correspon a les zones
d’estacionament de màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista, que presentin
petites pèrdues d’olis o de líquids hidràulics i que amb el temps puguin provocar
contaminacions rellevants del sòl.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a procedir a fer visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits
aplicables i, si es dona el cas, de detectar contaminació del sòl que sigui assignable a
l’activitat del contractista, el contractista es compromet a reparar el sòl contaminat o a assumir
els costos de la reparació si se li requereix per part de la DIRECCIÓ D’OBRA.
19.5.

Materials sobre la construcció.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel
que fa sobre materials de la construcció.
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Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de disseny que s’optimitzi
l’ús de materials i que faciliti el posterior manteniment.
Els productes de construcció que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts,
s’utilitzaran materials que tinguin el distintiu de qualitat ambiental, materials prefabricats i que
siguin reciclaves i no s’utilitzarà materials sense components tòxics.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a la supervisió del control de material i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències del
compliment dels requisits aplicables.

19.6.

Residus

La DIRECCIÓ D’OBRA no ha assumit la gestió directa de cap del residus que es generin
per part de les empreses contractistes durant l’execució de les obres.
La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada
cas i d’acord amb el que estableix el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer i la resta de la
reglamentació en vigor.
El contractista es compromet a gestionar els residus per ell generats durant l’execució de
les obres, la gestió, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i reglamentació vigent.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge
temporal dels residus i de sol·licitar en qualsevol moment, informació sobre la gestió
realitzada i, si aplica, evidències documentals d'aquesta gestió.
19.7.

Atmosfera.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal
com els controls reglamentaris dels punts d'emissió de gasos de combustió o àrees
d'emissions difuses de pols o d’altres contaminants.
Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió
hauran de ser
especialment curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els
horaris escollits.
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La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels
requisits que li pertoquin a la seva empresa.
19.8.

Energia.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen en
matèria de energia
Per tant l'empresa contractista te que optimitzar el rendiment de les instal·lacions i la seva
font d’energia i planificar l’eficiència de les instal·lacions i optimitzar el consum energètic de el
disseny del projecte.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista i/o
projectista, per a poder procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del
compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que d’incompliment de
determinats requisits pogués afectar negativament a la gesti ambiental sota la responsabilitat
de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA.
19.9.

Població.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement de l’impacta a la població que
pot tenir el projecta.
L’empresa tindrà que tenir en compte la minimització de l’impacta ambiental generat, com
també establir paràmetres per disminuir les molèsties a la població.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a la supervisió del compliment perquè la població es vegi el mínim possible d’afectada.
19.10. Soroll i vibracions
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la
legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel
que fa sobre materials de la construcció emissió de soroll i vibracions.
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i
equips emprats en l’execució de les obres i en la gestió dels corresponents residus, tenint en
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compte l’existència de zones residencials properes i l’existència de zones de protecció
especial del medi natural.
Les màquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris
establerts, es fixaran i es respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es
tindran en compte les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar.
La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a la supervisió del compliment dels horaris i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències
del compliment dels requisits aplicables d'emissió de nivell sonor de les màquines per a les
quals existeixi reglamentació a nivell nacional o europeu.
19.11. Paisatge
El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial
protecció del medi natural i vetllarà per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament
de l’impacte visual.
Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a la
DIRECCIÓ D’OBRA per tal que es pugui procedir a la seva restauració o minimització.
Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels
espais classificats que es puguin suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser
comunicades a la DIRECCIÓ D’OBRA i coordinades amb el contractista.
19.12. Situacions d'emergència ambiental – plans d'emergència ambientals
Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una
identificació dels riscos ambientals derivats de l’execució de les obres.
Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergència ambiental per tal
d’eliminar aquests riscos o per disposar de les mesures adequades per a la seva minimització
si és dona el cas de que el risc no es pot evitar.
La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en
les àrees d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l'aplicació del pla en cas que
es doni una situació d’emergència.
La DIRECCIÓ D’OBRA, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret
de sol·licitar evidències de l’existència del pla, de l'adequació dels equips i els mitjans
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d'intervenció i de la capacitat i entrenament del personal de l'empresa contractista en relació
amb els riscos ambientals, i de la capacitació del personal per a la aplicació del pla en cas
d’emergència.
En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els següents principis generals:
(aquests principis no són limitatius atès que en treballs o serveis específics poden presentarse una varietat important de diferents riscos ambientals)
- En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra, productes o equips que puguin ocasionar
incidències ambientals, el contractista ha d’informar a la Direcció Facultativa o al tècnic de la
DIRECCIÓ D’OBRA assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del producte / equip, i de
comú acord, es prendran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o
impactes incontrolats. Si la DIRECCIÓ D’OBRA té coneixement previ del fet que pel
desenvolupament d’una activitat es requereix l'entrada de productes químics que puguin
presentar determinats riscos, se li farà lliurament del corresponen imprès per a la
“Comunicació d'Entrada i Ús o d'Emmagatzematge Temporal de Productes Químics” FM
553.01.021. En cas que el seu treball requereixi de l'entrada de productes químics i no se li
hagi fet lliurament del dit imprès, l’empresa l’haurà de sol·licitar, complimentar i lliurar a la
DIRECCIÓ D’OBRA.
-Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància
que pugui provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de
plaguicides, productes tòxics, productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient,
etc.)
- Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de l'activitat del contractista es
realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i
d’abocaments.
- En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en
contacte urgentment Direcció Facultativa o amb el tècnic de la DIRECCIÓ D’OBRA assignat a
l’obra per tal de seguir les indicacions d'actuació. A manera d'exemple: en cas d'abocament
accidental o en la generació d'un residu no contemplat en la gestió de residus de la
DIRECCIÓ D’OBRA.
- Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones
condicions de manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense
vessaments ni fuites d'olis o d’altres productes.
- Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi
ambient derivats de la negligència de l'activitat del contractista hauran de ser subsanats i
reparats abans de donar per finalitzat el servei prestat.
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20. Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes
Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en què sigui absolutament necessària
la formació de preus contradictoris, aquests preus s’hauran de fixar d’acord amb els preus
unitaris del Projecte.
La fixació dels preus s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha
d’aplicar. Si per algun motiu l’obra hagués estat executada abans d’omplir aquest requisit, el
Contractista romandrà obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta s’assenyali.
Els preus seran sotmesos a la corresponent aprovació de la superioritat.
21. Termini de garantia
Acabades les obres, el Contractista ho posarà en coneixement de la Propietat, procedint-se
a la recepció provisional que es realitzarà amb les formalitats previstes en l’Article 61 del
"Reglamento de Contratación". A partir d’aquest moment començarà a comptar el termini de
garantia, que serà de dotze mesos. Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a
la seva conservació i vigilància, anant al seu càrrec les despeses que es produïssin.
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, que es
realitzarà d’acord amb el que estableixi l’Article 63 del "Reglamento de Contratación", quedant
el Contractista rellevar de tota responsabilitat Administrativa, si la recepció fos conforme i
sense cap observació, però quedant encara la responsabilitat Civil, que podrà ser-li exigida
per danys i perjudicis dins dels 10 anys comptats des de la recepció definitiva, d’acord amb
l’Article 1.582 en relació amb l’Article 1.909 del Codi Civil. La recepció definitiva amb la
liquidació final es sotmetrà a l’aprovació de la Superioritat, la qual decidirà el que fos precís.
22. Existència de trànsit durant l’execució de les obres
L'existència de determinats vials, que es tinguin que mantenir en servei durant l'execució
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 fos necessari, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris,
sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservació dels vials de servei
mencionats, es consideraran inclosos en els preus del Contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamació. En cas de què això impliqui la necessitat d'executar determinades
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parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el
possible cost addicional es considerarà inclòs en els preus unitaris, com en l'apartat anterior.
23. Interferències amb altres Contractistes
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les
Obres, sigui possible realitzar 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 referents a la execució de
les obres, per fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris
mencionats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost,
degut a la mencionada execució per fases, es consideraran inclosos en els preus del
Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

24. Amidament i abonament
Amidament de les obres
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Condicions Administratives, l’amidament de les unitats d'obra executades durant el període de
temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades,
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o
el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon realitzar al Contractista,
aquest està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.
Abonament de les obres
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Els preus unitaris que apareixen en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar
modificació de preus del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials,
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en
un document merament informatiu.
Abonament d’obres incompletes
Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del
Quadre de Preus núm 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a
peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni dels
volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada.
Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes,
s'aplicaran els preus del Quadre núm 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna
reclamació per insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que constitueix el propi
preu. Les partides que componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el
material estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o
operacions que determinen la definició de la partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir ha
de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el
Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes.
25. Control de qualitat
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini
que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de
l’Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Agència Catalana de
l’Aigua podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part,
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de
l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra
sense dret a cap indemnització per al Contractista.
La Direcció d'Obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de
qualitat de les unitats d'obra, segons esquema aprovat pel Director de les obres, escollint el
que sigui més adequat a les condicions de l'obra.
L'import, fins l'1,5 % del Pressupost de l'Execució Material serà a càrrec del Contractista.
La resta, si hi fos, serà abonat pel Promotor.
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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:
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.
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les Obres i a
l'Empresa Constructora.

En cas de resultar negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder
emprendre les mesures necessàries amb urgència.
Lleida, juny de 2022.
AUTOR DEL PROJECTE

Signat:
IVAN SABATÉ ARNAU
Titulació:
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat: 15154

85

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
86

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

B

MATERIALS I COMPOSTOS

B0

MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS
B011-

AIGUA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B011-05ME.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del
formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000
ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l
(3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua
per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni
per al curat.
____________________________________________________________________________

B0

MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS
B03C-

SAULÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B03C-05NK,B03C-05NM.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o
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d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser
la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no
explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o
nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

inferior a 2/3, en pes, de
ús i ha de ser la que es
hi consta, la que estableixi
polièdrica, i han de ser

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric
(UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu
cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor
Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient
de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500
m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.
____________________________________________________________________________
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B0

MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS
B03F-

TOT-U

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B03F-05NW.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de
graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i
de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar
la durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig
per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material
estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids
reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNEEN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials
reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): <
40
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Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 9331: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:
> 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de
sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4
i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de
plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE
103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà
de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms,
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors
declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de
la norma UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número
d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca
d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any
en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció
de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN
13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si
se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries
estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de
control de recepció si ho creu convenient.
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En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada
procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es
determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els
següents assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric,
segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A
de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 9339.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE
103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de
llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid
gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 10972.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del
mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran
les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a
cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.
____________________________________________________________________________

B0

MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS
B03J-

GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B03J-0K8V.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
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- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <=
1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de
formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la
direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
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- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució
molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable
a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 17441):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat
UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a
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obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o
altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i
del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx =
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat
del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà
recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes
del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:
F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims,
les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació,
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
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emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
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prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de
l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació
del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los
Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec.
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material
corresponent en l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________

B0

MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS
B069-

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B069-2A9O.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria
requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
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T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no
estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531,
0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida
màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF
indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència
plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per
a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions,
si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN
934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb
una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________

B0

MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS
B06E-

FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B06E-12CD.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al
formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-6070-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
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- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), =
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a
usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si
fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència
plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència

103

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons
submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >=
400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons
abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm:
<= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm;
8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a
amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
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de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a firmes y pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com
a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus,
classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de
les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
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- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió
i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de
formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <=
2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per
al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor
de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28
dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els
assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
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freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel
matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE
7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció
de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes,
i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de
Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig
granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire
ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de
provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati
i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de
cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada,
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia
molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82;
K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
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Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el
Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de
la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del
90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%,
però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i
la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es
demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda
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en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella
per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0

MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA
B07L-

MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B07L-1PY6.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions
o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars,
envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit
i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència
a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components
de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut
en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN
1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN
1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als
cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 101510): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida
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màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN
1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:
Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons
UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2:
Morteros para albañilería.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). *
Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). *
Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
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- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de
juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 10154, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir
la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les
especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BDD1-1KHR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna
de les classes següents:
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- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat
per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm:
=< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de
cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a
la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B
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125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir
a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNEEN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN
1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus
de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de
sorra, gotes fredes, etc.).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de
peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna
de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat
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per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm:
=< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de
cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a
la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B
125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus
de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de
sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense
zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la
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cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa
colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de
peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro
de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
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BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2- PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BDK2-1KNC.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de
canalitzacions de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o
els definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de
facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els
esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables,
situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures
d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels
conductes en el interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En
aquest cas el pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la
part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de
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fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per
angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre
el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu
cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el
pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a
400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre
0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels
parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un
pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu
cas, a escomeses o grups d'escomeses
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre
superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
____________________________________________________________________________

BF

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BFB3-095P.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a
pressió a temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una
separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el
marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no
n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que
indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva
aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura
utilització, Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a
1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la
deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el
diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària
de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible
les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
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- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BF

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BFWF-09U8.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BF

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYH- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BFYH-0A4R.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació
en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
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BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT
BM2 MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA
BM23- HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE (D)
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BM23-H5C5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la
norma UNE 23400.
Pressió de treball: <= 30 bar
Material de construcció: Fosa
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció: >= 29,5 kg/mm2
- Mòdul d'elasticitat: >= 24,5 kg/mm2
- Allargament: >= 8%
- Duresa Brinell: 95 aproximadament
HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les
boques de connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas
d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament
de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en
posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i
evitar que es puguin gelar.
- Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a
la xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem
tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb
una cadena.
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la
seva connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada
amb una cadena.
- El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión.
Procedimientos de verificación.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra.
____________________________________________________________________________

BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY0- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ (D)
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BMY0-H5CT.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
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hidrants
columnes seques
boques d'incendi
detectors-extintors automàtics
vàlvules de control i d'alarma

de ser adequats per a la instal·lació i
qualitat i bon funcionament.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
____________________________________________________________________________

BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 VÀLVULES DE COMPORTA
BN12-

VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BN12-0XFN.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per
brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per
volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

126

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements
de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

P

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES
PREVENTIVES

P19 REALITZACIÓ DE CALES
P191-

CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P191-HP50.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o
extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de
mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb
mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb
mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a
descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
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- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura
interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar.
S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin
ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de
fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu
dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

P2

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES
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P221 EXCAVACIONS
P221C- EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P221C-DYZP.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària,
per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic
rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària
de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin
(o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat,
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames
si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de
la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en
el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
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forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de
sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotarla.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P2255-H870,P2255-DPHV.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària
amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens:
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a
la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst
d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del
tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona
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alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no
ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys
a la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys,
cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent,
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a
l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ
(ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm
dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de
materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al
replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb
un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.
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En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes
corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
P22D0- ESBROSSADA DEL TERRENY
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P22D0-52YN.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin
estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs
posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del
nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades
a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el
sòl i amb el mateix grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el
seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la
capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa
de la DF, aquesta no es retirarà.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar
intactes, no han de patir cap desperfecte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en
piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser
retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes
permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de
l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes.
Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de
la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim,
compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents
d'aigua.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
____________________________________________________________________________
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P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P2RA-EU2T,P2RA-EU7Z.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

136

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se
li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o
eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies
de gestió dels residus a Catalunya.
____________________________________________________________________________
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P3

FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31 RASES I POUS
P312-

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P312-D4RE.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per
a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra
en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la
normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó
i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi
d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà
la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons
normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
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- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara
superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments
formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80
mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200
mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120
mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: +
12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16
mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11
de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en
motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a
la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona
física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament
de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat
armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà
la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en
el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per
tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després
del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius,
sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

P9

FERMS I PAVIMENTS

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A0-

PAVIMENT DE MATERIAL DE PEDRERA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P9A0-35FH.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb materials de pedrera.
S'han considerat els materials següents:
- Paviment de tot-u artificial
- Paviment de rebuig de pedrera
- Paviment de granulat
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària,
per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
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d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic
rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària
de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin
(o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat,
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments granulars:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS GRANULARS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la
norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de
compactació.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF
autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la
humitat òptima.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la
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densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats
pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS GRANULARS:
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
PAVIMENTS GRANULARS:
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
____________________________________________________________________________

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PDK1-DXAN.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària,
per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic
rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària
de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin
(o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat,
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

144

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PDK4-AJSB.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o
llit de grava, i reblert lateral amb terres.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària,
per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic
rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària
de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin
(o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat,
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
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- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit
i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu
robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

PF

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB3-

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PFB3-DVWB.
Plec de condicions
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,
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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
¦
¦
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,
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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
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tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes
(terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions,
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa
vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin
accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERI 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
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l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA
PM23- HIDRANT (D)
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PM23-H86Q.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Aplomat: <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes
asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions
de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de
quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre
l'absorció de l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades
en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
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Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
____________________________________________________________________________

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN1 VÀLVULES DE COMPORTA
PN12-

VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PN12-DPKS.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems
ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
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La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la
maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre
del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir
amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es
puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que
extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per
realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de
dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

________________________________________________________________________
____

Lleida, juny de 2022.
AUTOR DEL PROJECTE

Signat:
IVAN SABATÉ ARNAU
Titulació:
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat: 15154
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AMIDAMENTS
154

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/06/22

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

24,10000

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

24,14000

€

A0D-0007

h

Manobre

22,70000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

23,47000

€

A0F-000B

h

Oficial 1a

27,19000

€

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

28,10000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

28,10000

€

A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

27,19000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

27,19000

€

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/06/22

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C111-0056

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,86000

€

C131-005G

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

69,12000

€

C135-00LX

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t

51,51000

€

C136-00F4

h

Motoanivelladora petita

62,45000

€

C138-00KQ

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

94,89000

€
€

C13A-00FP

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

5,57000

C13A-00FQ

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,49000

€

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

52,25000

€

C13C-00LQ

h

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

72,50000

€

C151-002Z

h

Camió cisterna de 8 m3

44,58000

€

C152-003B

h

Camió grua

46,56000

€

C154-003M

h

Camió per a transport de 12 t

40,29000

€

25,58000

€

C15E-0062

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

3

MATERIALS

1,54000

€

Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3

26,87000

€

m3

Sauló sense garbellar

16,25000

€

m3

Tot-u artificial

15,61000

€

t

Grava de pedrera, per a drens

17,74000

€

B011-05ME

m3

Aigua

B03C-05NK

m3

B03C-05NM
B03F-05NW
B03J-0K8V
B069-2A9O

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

62,45000

€

B06E-12CD

m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,67000

€

B07L-1PY6

t

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

36,33000

€

B2RA-28UQ

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

11,00000

€

B2RA-28V5

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000

€

BDD1-1KH3

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,71000

€

BDD1-1KHR

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

83,74000

€

BDK1-0M3O

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

50,86000

€

BDK2-1KNC

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

66,04000

€

BFB3-095P

m

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

7,56000

€

BFWF-09U8

u

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

41,72000

€

BFYH-0A4R

u

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

1,02000

€

BG1A-087D

u

Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic

405,73000

€

BG2Q-1KTC

m

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

2,46000

€

BGW4-094Z

u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors

22,53000

€

BM23-H5C5

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

226,21000

€

BMY0-H5CT

u

Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats

23,10000

€

BN12-0XFN

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

118,69000

€

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)
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Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

P191-HP50

u

Cala d'inspecció en terreny natural per a localització
de serveis, inclou excavació de terres amb mitjans
manuals i mecànics ,càrrega manual de runa sobre
contenidor i posterior reposició

Rend.: 1,000

Unitats

130,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000B

h

Oficial 1a

2,000 /R x

27,19000 =

54,38000

A0D-0007

h

Manobre

2,3333 /R x

22,70000 =

52,96591

Subtotal:

107,34591

107,34591

Maquinària
C111-0056

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,000 /R x

15,86000 =

15,86000

C13A-00FP h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,000 /R x

5,57000 =

0,00000

C135-00LX

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t

0,000 /R x

51,51000 =

0,00000

h

Subtotal:

15,86000

15,86000

Materials
B069-2A9O m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,000

x

62,45000 =

0,00000

B03C-05NK m3

Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,000

x

26,87000 =

0,00000

Subtotal:

0,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,61019

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

124,81610
5,27972

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

P221C-DYZP

m3

0,00000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat. Inclou excavació en
pedra.

130,09582

Rend.: 1,000

Unitats

32,04

Preu

Parcial

22,70000 =

1,13500

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

1,13500

1,13500

Maquinària
C13C-00LQ h

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

0,2166 /R x

72,50000 =

15,70350

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2657 /R x

52,25000 =

13,88283

Subtotal:

29,58633

29,58633

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01703

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

30,73836
1,30023

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,03859
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PARTIDES D'OBRA

P-3

P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000

Unitats

21,65

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,450 /R x

23,47000 =

Subtotal:

10,56150
10,56150

10,56150

Maquinària
C13A-00FQ h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450 /R x

5,49000 =

2,47050

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 /R x

52,25000 =

7,57625

Subtotal:

10,04675

10,04675

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15842

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

20,76667
0,87843

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

P2255-H870

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

21,64510

Rend.: 1,000

Unitats

32,17

Preu

Parcial

23,47000 =

4,69400

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,200 /R x
Subtotal:

4,69400

4,69400

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C13A-00FQ h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,1208 /R x

52,25000 =

6,31180

0,200 /R x

5,49000 =

1,09800

Subtotal:

7,40980

7,40980

Materials
B03C-05NM m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,25000 =

Subtotal:

18,68750
18,68750

18,68750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07041

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

30,86171
1,30545

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,16716
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PARTIDES D'OBRA

P-5

P22D0-52YN

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000
Unitats

0,64
Preu

Parcial

94,89000 =

0,61679

€
Import

Maquinària
C138-00KQ h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0065 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,61679

0,61679
0,61679
0,02609

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

P242-DYRH

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper

0,64288

Rend.: 1,000

Unitats

2,00

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,022 /R x

52,25000 =

1,14950

C15E-0062

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,030 /R x

25,58000 =

0,76740

h

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,91690

1,91690
1,91690
0,08108

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

P2R5-DT0W

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,99798

Rend.: 1,000

Unitats

5,12

Preu

Parcial

40,29000 =

4,91538

€

Import

Maquinària
C154-003M h

Camió per a transport de 12 t

0,122 /R x
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,91538

4,91538
4,91538
0,20792

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

P2RA-EU2T

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12330

Rend.: 1,000

Unitats

9,17

Preu

Parcial

€

Import

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA-28V5 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,100

x

8,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,80000

8,80000

8,80000
8,80000
0,37224

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

P2RA-EU7Z

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,17224

Rend.: 1,000

Unitats

16,62

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA-28UQ t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450

x

11,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,95000

15,95000

15,95000
15,95000
0,67469

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

P312-D4RE

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HNE-15/B/20, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

16,62469

Rend.: 1,000

Unitats

82,42

Preu

Parcial

22,70000 =

9,98800

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,440 /R x
Subtotal:

9,98800

9,98800

Materials
B06E-12CD m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

x

Subtotal:

62,67000 =

68,93700

68,93700

68,93700
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14982

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

79,07482
3,34486

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

P9A0-35FH

m3

Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
mecànics del material al 95 % del PM

82,41968

Rend.: 1,000
Unitats

25,59
Preu

Parcial

22,70000 =

1,13500

€
Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

1,13500

1,13500

Maquinària
C131-005G h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

69,12000 =

2,07360

C151-002Z

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

44,58000 =

1,11450

C136-00F4

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

62,45000 =

2,18575

Subtotal:

5,37385

5,37385

Materials
B011-05ME m3

Aigua

0,050

x

1,54000 =

0,07700

B03F-05NW m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,61000 =

17,95150

Subtotal:

18,02850

18,02850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01703

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

24,55438
1,03865

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

PAX1-001

u

Partida de connexió entre la nova canonada i la
canonada existent, inclòs accessoris d'unió i petit
material

25,59303

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

260,58

€

250,00480
10,57520

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

260,5800

________________________________________________________________________________________________________________
PDK1-DX9Z

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000

Unitats

77,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

27,19000 =

12,23550

A0D-0007

h

Manobre

0,450 /R x

22,70000 =

10,21500

Subtotal:

22,45050

Materials
B07L-1PY6 t

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

0,0063

x

36,33000 =

0,22888

22,45050
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PARTIDES D'OBRA

BDK1-0M3O u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000

x

50,86000 =

Subtotal:

50,86000
51,08888

51,08888

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33676

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

73,87614
3,12496

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

PDK1-DXAN

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

77,00110

Rend.: 1,000

Unitats

108,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000S

h

A0D-0007

h

Oficial 1a d'obra pública

0,405 /R x

27,19000 =

11,01195

Manobre

0,405 /R x

22,70000 =

9,19350

Subtotal:

20,20545

20,20545

Materials
B07L-1PY6 t

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

BDD1-1KHR u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

0,0063

x

36,33000 =

0,22888

1,000

x

83,74000 =

83,74000

Subtotal:

83,96888

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30308

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

104,47741
4,41939

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PDK1-DXAU

u

83,96888

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

108,89681

Rend.: 1,000

Unitats

95,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000T
A0D-0007

h
h

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

27,19000 =

10,87600

Manobre

0,400 /R x

22,70000 =

9,08000

Subtotal:

19,95600

Materials
BDD1-1KH3 u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

B07L-1PY6 t

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

1,000

x

70,71000 =

70,71000

0,0053

x

36,33000 =

0,19255

19,95600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/06/22

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

70,90255

70,90255

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29934

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

91,15789
3,85598

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

PDK4-AJSB

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

95,01387

Rend.: 1,000

Unitats

152,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700 /R x

27,19000 =

19,03300

A0D-0007

h

Manobre

1,400 /R x

22,70000 =

31,78000

Subtotal:

50,81300

50,81300

Maquinària
C152-003B

h

Camió grua

0,500 /R x

46,56000 =

Subtotal:

23,28000
23,28000

23,28000

Materials
BDK2-1KNC u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

x

66,04000 =

66,04000

B03J-0K8V

Grava de pedrera, per a drens

0,300

x

17,74000 =

5,32200

t

Subtotal:

71,36200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,76220

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

146,21720
6,18499

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

PFB3-DVWB

m

71,36200

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

152,40218

Rend.: 1,000

Unitats

39,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,320 /R x

28,10000 =

8,99200

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,320 /R x

24,14000 =

7,72480

Subtotal:

16,71680

Materials
BFB3-095P m

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

1,020

x

7,56000 =

7,71120

BFWF-09U8 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16

0,300

x

41,72000 =

12,51600

16,71680

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/06/22

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

bar de pressió nominal, per a soldar
BFYH-0A4R u

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

1,000

x

1,02000 =

Subtotal:

1,02000

21,24720

21,24720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25075

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

38,21475
1,61648

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

PFZ0-001

m

Cinta senyalitzadora de serveis col.locada a fons de
rasa

39,83124

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,26

€
0,24945
0,01055

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,2600

________________________________________________________________________________________________________________
P-17

PFZ1-0001

u

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el
sector afectat

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

71,06

€
68,17615
2,88385

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

71,0600

________________________________________________________________________________________________________________
P-18

PFZ1-0003

u

Neteja i desinfecció de la de sector de la xarxa,
segons Real Decret 140/2003

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

181,63

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

174,25885
7,37115
181,6300

________________________________________________________________________________________________________________
P-19

PFZ1-0004

u

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons
norma UNE-EN 805.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

212,12

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

203,51147
8,60853
212,1200

________________________________________________________________________________________________________________
P-20

PG1C-DXX3

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses
derivades per les obres de desplaçament variant, en
resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica
ENDESA. S'inclouen taxes, tramits, gestions i
legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost
és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES SL amb el número de referència de
sol·licitud: ALER 002 0000294687

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.812,12

4,23 %

€

3.657,41149
154,70851
3.812,1200

________________________________________________________________________________________________________________
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12

PARTIDES D'OBRA

P-21

PG1C-DXX4

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses
derivades per les obres de desplaçament variant, en
resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica
ELECTRICA DEL RIO. S'inclouen taxes, tramits,
gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El
pressupost és establert per ELECTRICA DEL RIO
amb el número de referència 01 0000003778

Rend.: 1,000

7.604,14

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

7.295,53871
308,60129

4,23 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.604,1400

________________________________________________________________________________________________________________
P-22

PG2N-EUG7

m

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, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000

4,11

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

28,10000 =

0,92730

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

24,10000 =

0,48200

Subtotal:

1,40930

1,40930

Materials
BG2Q-1KTC m

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

1,020

2,46000 =

x

Subtotal:

2,50920

2,50920

2,50920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02114

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

3,93964
0,16665

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

PM23-H86Q

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en
pericó soterrat.Muntat i funcionant, inclou tots els
elements de connexió amb la canonada de diàmetre
110mm.

4,10629

Rend.: 1,000

315,12

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

28,10000 =

28,10000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

24,14000 =

24,14000

Subtotal:

52,24000

Materials
BM23-H5C5 u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,

1,000

x

226,21000 =

226,21000

52,24000

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)
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PARTIDES D'OBRA

connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre
BMY0-H5CT u

Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000

23,10000 =

x
Subtotal:

23,10000
249,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,78360

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

302,33360
12,78871

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

PN12-DPKS

u

249,31000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

315,12231

Rend.: 1,000

202,74

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,430 /R x

28,10000 =

40,18300

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,430 /R x

24,14000 =

34,52020

Subtotal:

74,70320

74,70320

Materials
BN12-0XFN u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000

x

118,69000 =

Subtotal:

118,69000

XPA000DF

u

118,69000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,12055

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,23 %

194,51375
8,22793

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

118,69000

Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a
disposar a criteri de la Direcció Facultativa

202,74168

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.354,99

4,23 %

€

1.300,00000
54,99000
1.354,9900

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-26

XPA000SS

u

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

521,15

4,23 %

€

500,00000
21,15000
521,1500

________________________________________________________________________________________________________________

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Data: 02/06/22
01
01

PG1C-DXX3

Num.

u

Pàg.:

PRESUPUESTO 202203
TREBALLS PREVIS

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament variant, en
resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes, tramits, gestions i legalització
elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el
número de referència de sol·licitud: ALER 002 0000294687

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

PG1C-DXX4

Num.

u

1,000

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament variant, en
resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ELECTRICA DEL RIO. S'inclouen taxes, tramits, gestions i
legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per ELECTRICA DEL RIO amb el número de
referència 01 0000003778

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

P191-HP50
Num.

u

1,000

Cala d'inspecció en terreny natural per a localització de serveis, inclou excavació de terres amb mitjans manuals
i mecànics ,càrrega manual de runa sobre contenidor i posterior reposició

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1

1

01
02

P22D0-52YN
Num.

m2

Text

8,000

PRESUPUESTO 202203
MOVIMENT DE TERRES I REPOSICIONS

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

350,000

1

P221C-DYZP
Num.

m3

Text

350,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Inclou excavació en pedra.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

113,000

1

P2255-H870
Num.
1

Text

m3

TOTAL Fórmula

113,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

113,000

Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Tipus

[C]

16,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
EUR

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

AMIDAMENTS

Data: 02/06/22

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

P2255-DPHV
Num.

m3

16,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

113,000

1

PDK4-AJSB
Num.

u

113,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

PDK1-DXAN
Num.

u

4,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

PG2N-EUG7

Num.

m

4,000

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,
muntat com a canalització soterrada

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

290,000

1

P312-D4RE
Num.

m3

290,000

Formigó per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb cubilot

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

1

P9A0-35FH
Num.

m3

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

24,000

m

TOTAL Fórmula

24,000

Cinta senyalitzadora de serveis col.locada a fons de rasa
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

[F]

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PFZ0-001

9,000

Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM

1

10

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

290,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

113,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

2

01
03

305,000

PRESUPUESTO 202203
OBRA HIDRÀULICA
EUR

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

AMIDAMENTS
1

PN12-DPKS

Num.

Data: 02/06/22

u

Pàg.:

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

PFB3-DVWB

Num.

m

2,000

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

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000

1

PM23-H86Q

Num.

u

150,000

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat.Muntat i funcionant, inclou tots els
elements de connexió amb la canonada de diàmetre 110mm.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

01
04

PFZ1-0001

u

PFZ1-0003

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat

u

PFZ1-0004

u

PAX1-001

u

1

01
05

P242-DYRH

m3

1,000

Partida de connexió entre la nova canonada i la canonada existent, inclòs accessoris d'unió i petit material
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

1,000

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Neteja i desinfecció de la de sector de la xarxa, segons Real Decret 140/2003
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESUPUESTO 202203
MANIOBRES DE XARXA

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3

2,000

PRESUPUESTO 202203
GESTIÓ DE RESIDUS

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
EUR

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

AMIDAMENTS
Num.

Data: 02/06/22

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

98,000

1

P2R5-DT0W
Num.

m3

98,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

36,750

1

P2RA-EU2T

Num.

m3

36,750

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

33,750

1

P2RA-EU7Z

Num.

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

3,000

1

01
06

XPA000SS

u

XPA000DF

u

TOTAL Fórmula

3,000

PRESUPUESTO 202203
ALTRES

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

2

[F]

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

33,750

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

33,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

36,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

98,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

4

1,000

Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció Facultativa
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Projecte executiu de millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter, en el municipi de Castell de Mur.
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P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

02/06/22

Pàg.:

1

P-1

P191-HP50

u

Cala d'inspecció en terreny natural per a localització de serveis, inclou excavació de terres
amb mitjans manuals i mecànics ,càrrega manual de runa sobre contenidor i posterior
reposició
(CENT TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

130,10

€

P-2

P221C-DYZP

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Inclou
excavació en pedra.
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

32,04

€

P-3

P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

21,65

€

P-4

P2255-H870

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

32,17

€

P-5

P22D0-52YN

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,64

€

P-6

P242-DYRH

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper
(DOS EUROS)

2,00

€

P-7

P2R5-DT0W

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

5,12

€

P-8

P2RA-EU2T

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

9,17

€

P-9

P2RA-EU7Z

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

16,62

€

P-10

P312-D4RE

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot
(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

82,42

€

P-11

P9A0-35FH

m3

Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

25,59

€

P-12

PAX1-001

u

Partida de connexió entre la nova canonada i la canonada existent, inclòs accessoris d'unió i
petit material
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

260,58

€

P-13

PDK1-DXAN

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

108,90

€

P.E. de millora de les instal.lacions de serveis nucli Collmorter (Castell de Mur, Pallars Jussà)
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Data:

02/06/22

Pàg.:

2

P-14

PDK4-AJSB

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

152,40

€

P-15

PFB3-DVWB

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclòs accesoris i peces especials.
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

39,83

€

P-16

PFZ0-001

m

Cinta senyalitzadora de serveis col.locada a fons de rasa
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26

€

P-17

PFZ1-0001

u

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat
(SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

71,06

€

P-18

PFZ1-0003

u

Neteja i desinfecció de la de sector de la xarxa, segons Real Decret 140/2003
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

181,63

€

P-19

PFZ1-0004

u

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

212,12

€

P-20

PG1C-DXX3

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament
variant, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes,
tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de referència de sol·licitud: ALER
002 0000294687
(TRES MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

3.812,12

€

P-21

PG1C-DXX4

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament
variant, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ELECTRICA DEL RIO. S'inclouen
taxes, tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per
ELECTRICA DEL RIO amb el número de referència 01 0000003778
(SET MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

7.604,14

€

P-22

PG2N-EUG7

m

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, muntat com a canalització soterrada
(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

4,11

€

P-23

PM23-H86Q

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat.Muntat
i funcionant, inclou tots els elements de connexió amb la canonada de diàmetre 110mm.

315,12

€

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
P-24

PN12-DPKS

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

202,74

€

P-25

XPA000DF

u

Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció
Facultativa
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

1.354,99

€
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P-26

XPA000SS

u

Data:

02/06/22

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

Pàg.:

521,15

3

€
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P191-HP50

u

Data: 02/06/22

Pàg.:

1

Cala d'inspecció en terreny natural per a localització de serveis, inclou excavació de terres
amb mitjans manuals i mecànics ,càrrega manual de runa sobre contenidor i posterior
reposició

130,10

€

0,00000

B069-2A9O

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

B03C-05NK

m3

Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3

P221C-DYZ

P2255-DPH

m3

m3

Altres conceptes

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Inclou
excavació en pedra.
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
Altres conceptes

P2255-H870 m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

B03C-05NM

Sauló sense garbellar

P22D0-52Y

m3

m2

P242-DYRH m3

P2R5-DT0W m3

Altres conceptes

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes

0,00000
130,10000

€
€

32,04

€

32,04000

€

21,65

€

21,65000

€

32,17

€

18,68750
13,48250

€
€

0,64

€

0,64000

€

2,00

€

2,00000

€

5,12

€

5,12000

€
€

P2RA-EU2T m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,17

B2RA-28V5

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

8,80000

m3

€

€

0,37000

€
€

P2RA-EU7Z m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,62

B2RA-28UQ

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

15,95000

0,67000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

82,42

€

P312-D4RE

t

m3

€
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B06E-12CD

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P9A0-35FH

m3

m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM

€

13,48300

€

25,59

€

0,07700
7,56150

€
€

260,58

€

260,58000

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

108,90

€

Tot-u artificial

B011-05ME

m3

Aigua

Altres conceptes

Partida de connexió entre la nova canonada i la canonada existent, inclòs accessoris d'unió i
petit material
Sense descomposició

PDK1-DXAN u

68,93700

2

€

m3

u

Pàg.:

17,95150

B03F-05NW

PAX1-001

Data: 02/06/22

BDD1-1KHR

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

83,74000

€

B07L-1PY6

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

0,22888

€

PDK4-AJSB

u

24,93112

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

152,40

€

BDK2-1KNC

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

66,04000

€

B03J-0K8V

t

Grava de pedrera, per a drens

5,32200
81,03800

€
€

PFB3-DVW

m

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

39,83

€

Altres conceptes

BFB3-095P

m

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

7,71120

€

BFWF-09U8

u

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

12,51600

€

BFYH-0A4R

u

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

1,02000

€

18,58280

€

Sense descomposició

0,26
0,26000

€
€

P-16

PFZ0-001

m

Cinta senyalitzadora de serveis col.locada a fons de rasa

P-17

PFZ1-0001

u

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat

Sense descomposició

71,06
71,06000

€
€

P-18

PFZ1-0003

u

Neteja i desinfecció de la de sector de la xarxa, segons Real Decret 140/2003
Sense descomposició

181,63
181,63000

€
€

P-19

PFZ1-0004

u

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.
Sense descomposició

212,12
212,12000

€
€

P-20

PG1C-DXX3 u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament
variant, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes,
tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de referència de sol·licitud: ALER
002 0000294687

3.812,12

€
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P-21

P-22

PG1C-DXX4 u

PG2N-EUG7 m

BG2Q-1KTC

P-23

P-24

m

PM23-H86Q u

P-26

€

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de desplaçament
variant, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ELECTRICA DEL RIO. S'inclouen
taxes, tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per
ELECTRICA DEL RIO amb el número de referència 01 0000003778
Sense descomposició

7.604,14

€

7.604,14000

€

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, muntat com a canalització soterrada

4,11

€

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
Altres conceptes

2,50920

€

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat.Muntat
i funcionant, inclou tots els elements de connexió amb la canonada de diàmetre 110mm.

315,12

€

226,21000

€

23,10000
65,81000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

202,74

€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes

118,69000

84,05000

€

Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció
Facultativa
Sense descomposició

1.354,99

€

1.354,99000

€

521,15

€

521,15000

€

BMY0-H5CT

u

Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats

XPA000DF

XPA000SS

u

u

€

1,60080

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

u

3

3.812,12000

u

PN12-DPKS u

Pàg.:

Sense descomposició

BM23-H5C5

BN12-0XFN

P-25

Data: 02/06/22

Altres conceptes

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
Sense descomposició

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 02/06/22

Pàg.:

4
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PRESSUPOST

Data: 02/06/22

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

01

TREBALLS PREVIS

Pàg.:

1

1 PG1C-DXX3

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les
obres de desplaçament variant, en resposta a la sol·licitud a la
companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes, tramits, gestions i
legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és establert per
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de
referència de sol·licitud: ALER 002 0000294687 (P - 20)

3.812,12

1,000

3.812,12

2 PG1C-DXX4

u

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les
obres de desplaçament variant, en resposta a la sol·licitud a la
companyia elèctrica ELECTRICA DEL RIO. S'inclouen taxes, tramits,
gestions i legalització elèctrica de la instal·lació. El pressupost és
establert per ELECTRICA DEL RIO amb el número de referència 01
0000003778 (P - 21)

7.604,14

1,000

7.604,14

3 P191-HP50

u

Cala d'inspecció en terreny natural per a localització de serveis, inclou
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics ,càrrega manual
de runa sobre contenidor i posterior reposició (P - 1)

130,10

8,000

1.040,80

TOTAL

Capítulo

01.01

12.457,06

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

02

MOVIMENT DE TERRES I REPOSICIONS

1 P22D0-52YN

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 5)

0,64

350,000

224,00

2 P221C-DYZP

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat. Inclou excavació en pedra. (P 2)

32,04

113,000

3.620,52

3 P2255-H870

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 4)

32,17

16,000

514,72

4 P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 3)

21,65

113,000

2.446,45

5 PDK4-AJSB

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 14)

152,40

4,000

609,60

6 PDK1-DXAN

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 13)

108,90

4,000

435,60

7 PG2N-EUG7

m

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, muntat com a canalització soterrada (P - 22)

4,11

290,000

1.191,90

8 P312-D4RE

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb cubilot (P - 10)

82,42

9,000

741,78

9 P9A0-35FH

m3

Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del
material al 95 % del PM (P - 11)

25,59

24,000

614,16

10 PFZ0-001

m

Cinta senyalitzadora de serveis col.locada a fons de rasa (P - 16)

0,26

305,000

79,30

TOTAL

Capítulo

01.02

10.478,03

EUR
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PRESSUPOST

Data: 02/06/22

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

03

OBRA HIDRÀULICA

Pàg.:

2

1 PN12-DPKS

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 24)

202,74

2,000

405,48

2 PFB3-DVWB

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclòs accesoris i peces especials.
(P - 15)

39,83

150,000

5.974,50

3 PM23-H86Q

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat.Muntat i funcionant, inclou tots
els elements de connexió amb la canonada de diàmetre 110mm.
(P - 23)

315,12

1,000

315,12

TOTAL

Capítulo

01.03

6.695,10

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

04

MANIOBRES DE XARXA

1 PFZ1-0001

u

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat (P 17)

71,06

2,000

142,12

2 PFZ1-0003

u

Neteja i desinfecció de la de sector de la xarxa, segons Real Decret
140/2003 (P - 18)

181,63

1,000

181,63

3 PFZ1-0004

u

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN
805. (P - 19)

212,12

1,000

212,12

4 PAX1-001

u

Partida de connexió entre la nova canonada i la canonada existent,
inclòs accessoris d'unió i petit material (P - 12)

260,58

2,000

521,16

TOTAL

Capítulo

01.04

1.057,03

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

05

GESTIÓ DE RESIDUS

1 P242-DYRH

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper (P - 6)

2,00

98,000

196,00

2 P2R5-DT0W

m3

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

5,12

36,750

188,16

3 P2RA-EU2T

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

9,17

33,750

309,49

4 P2RA-EU7Z

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

16,62

3,000

49,86

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítulo

Data: 02/06/22

Pàg.:

01.05

3

743,51

Obra

01

Presupuesto 202203

Capítulo

06

ALTRES

1 XPA000SS

u

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 26)

521,15

1,000

521,15

2 XPA000DF

u

Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri
de la Direcció Facultativa (P - 25)

1.354,99

1,000

1.354,99

TOTAL

Capítulo

01.06

1.876,14

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/06/22

Pàg.:

1

NIVELL 2 : Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
TREBALLS PREVIS
12.457,06
Capítulo
01.02
MOVIMENT DE TERRES I REPOSICIONS
10.478,03
Capítulo
01.03
OBRA HIDRÀULICA
6.695,10
Capítulo
01.04
MANIOBRES DE XARXA
1.057,03
Capítulo
01.05
GESTIÓ DE RESIDUS
743,51
Capítulo
01.06
ALTRES
1.876,14
Obra
01
Presupuesto 202203
33.306,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.306,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Presupuesto 202203

33.306,87
33.306,87

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Pág.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...................................................................

33.306,87

Subtotal

33.306,87

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.306,87..........................................................................

1.998,41

13 % Despeses generals SOBRE 33.306,87......................................................................

4.329,89

21 % IVA SOBRE 39.635,17...............................................................................................

8.323,39

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

€

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS )

1

47.958,56
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ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
1 OBJECTE DE L’ESTUDI.
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant l’execució d’aquesta obra i de
les seves diferents instal·lacions, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i
malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels
treballadors.
Així mateix, servirà para fixar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i instal·ladora
amb la finalitat de complir les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos
professionals i elaborar el Pla de Seguretat per a la fase d’execució, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real Decret
1.627/1.997, de 24 d’Octubre, pel que s’estableixi en les disposicions mínimes de seguretat i
de salut en les obres de construcció, i en el que a més s’implanta la obligatorietat de la
inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut, en projectes d’edificació i obra pública i les seves
instal·lacions.
2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI.
D’acord amb el que disposa l’Article 4, del R.D. 1.627/97, de 24 d’octubre, per a les
característiques de l’obra que ens ocupa, és d’obligat compliment la redacció d’un “ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT”, donat que, segons s’indica en posteriors apartats,
s’acompleix els supòsits de la següent relació:


El pressupost d’ Execució per contracta inclòs en el projecte no es superior a 450.807
Euros.



No s’utilitzarà en cap moment a més de 20 treballadors de forma simultània.



El volum de mà d’obra estimada no és superior a 500 dies.



No es tracta d’obres per a túnels, galeries, conduccions soterrades i preses.

3. AUTOR DE L’ESTUDI.
L’Enginyer Tècnic Industrial IVAN SABATÉ ARNAU, col·legiat núm. 15.154 del Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili social al carrer Joc de la Bola nº 4
2n 2a, 25006 LLEIDA.
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4. CONTINGUT DEL EBSS
D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 1627/97, l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia,
especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat
que es dugui a terme en la mateixa.
En l'estudi bàsic es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el
seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos
Laborables.
5. DADES GENERALS
Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present
estudi, es ressenyen:
PROMOTOR
AUTOR DE PROJECTE
CAP D'OBRA (CONSTRUCTURA)
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR
IVAN SABATÉ ARNAU

Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut.
DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

Millora de les instal·lacions de serveis en el
nucli de població de Collmorter

PLANTES SOBRE RASANT
PLANTES SOTA RASANT
PRESSUSPOT D'EXECUCIÓ MATERIAL
TERMINI D'EXECUCIÓ
NÚM. MÀX. OPERARIS

_
_
XXXXXXXX
1,5 mesos
10

Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.
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ADREÇA

accés públic al nucli Collmorter

ACCESSOS A L'OBRA

es realitzarà a través de la carretera local d'accés al
nucli i al Castell de Mur. Aquest haurà d'estar
degudament senyalitzat i delimitat

TOPOGRAFIA DEL TERRENY
EDIFICACIONS CONTIGÜES
SERVITUDS I CONDICIONATS
CLIMATOLOGIA

la topografia del terreny, és en general plana, amb
una lleugera pendent de PT en direcció al nucli de
Collmorter
__
s'actuarà en una finca rústica de caràcter privat.
Obtenció servitud, ocupació temporal
es preveu realitzar l'obra en les estacions d'estiu i
tardor per evitar els efectes climatològics

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per
la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de
circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima
deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun
desperfecte.
6. MITJANS AUXILIARS
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans,
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres
sanitaris més propers.
Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5
a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre
TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de
farmacioles amb material de
primers auxilis en cas d'accident de treball.
El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret
486/97, de 14 d'abril:
• Desinfectants

i antisèptics autoritzats
estèrils
• Cotó hidròfil
• Benes
• Esparadrap
• Apòsits adhesius
• Tisores
• Gases
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• Pinces

i guants d'un sol ús
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant
els elements utilitzats i substituint els productes caducats.
Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si
s'arribés a produir un accident laboral.
La distància al centre assistencial més proper on esta s'estima en 20 minuts, en condicions
normals de tràfic.
NIVELL ASSITENCIAL
Primers auxilis
Assitència primària (Urgències)
Assitència Urgències
Emergències Médiques

NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON
Farmaciola portàtil
CAP de Tremps carrer Francesc Macià
14, 25620 Tremp, Lleida 973 65 01 10
Hospital Comarcal del Pallars, carrer Pau
Casals, 5, 25620 Tremp, Lleida 973 65 22
55
061/112

DISTÀNCIA APROX (KM)
A l'obra
17,3 km
18 km

Es disposarà d'una farmaciola, camilla i manta isotèrmica amb el contingut de material
necessari. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible,
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
Principis Generals Aplicables durant l’execució de l’obra.
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art.15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 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 posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i
dispositius necessaris per a 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'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs
de treball
en les obres" contingudes a l'apartat 15 de l'Annex IV (Part A) del R.D. 1627/97.
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions
provisionals
tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones
en la
pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho
permetin.
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Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi
d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de
clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat.
Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:
•1

dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
• 1 urinari per cada 25 homes o fracció
• 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
• 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
• 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
• 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

•1

Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres
d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients,
i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.
8. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. S'haurà de
tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb
la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.
Riscos generals més freqüents
• Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
• Despreniment de càrregues suspeses
• Exposició a temperatures ambientals extremes
• Exposició a vibracions i soroll
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• Talls

i cops al cap i extremitats
• Talls i ferides amb objectes punxants
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades
• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada
• Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra
• Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que
comportin majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que
exigeixen la seva presència.
• Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una
persona qualificada, degudament instruïda
• Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h
• Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant
les hores de major insolació
• La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per
mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
• La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans
mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris
• Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge
• No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
• Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses
• S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada
• S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les
zones excavades
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes
o xarxes homologades
• Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a
20 km/h
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra
• Casc

de seguretat homologat
de seguretat amb barballera
• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda
• Cinturó portaeines
• Guants de goma
• Guants de cuir
• Guants aïllants
• Calçat amb puntera reforçada
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus
• Botes de canya alta de goma
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
• Roba de treball impermeable
• Casc
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• Faixa

antilumbago
• Ulleres de seguretat antiimpactes
• Protectors auditius
Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a
l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.
Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents
• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Talls i ferides amb objectes punxants
• Projecció de partícules als ulls
• Incendis
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
• Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i
de 2 m per a les línies soterrades
• Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament
d'aigua
• Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i
proveïdes de porta, clau i visera
• S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
• En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de
2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
• Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una
profunditat superior a 0,4 m
• Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
• Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina
Equips de protecció individual (EPI)
• Calçat

aïllant per a electricistes
dielèctrics
• Banquetes aïllants de l'electricitat
• Comprovadors de tensió
• Eines aïllants
• Roba de treball impermeable
• Roba de treball reflectora
• Guants

Tancat d'obra
Riscos més freqüents
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• Talls

i ferides amb objectes punxants
• Projecció de fragments o de partícules
• Exposició a temperatures ambientals extremes
• Exposició a vibracions i soroll
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
• Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
• Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a
l'excavació
Equips de protecció individual (EPI)
amb puntera reforçada
• Guants de cuir
• Roba de treball reflectora
• Calçat

Durant les fases d'execució de l'obra
Condicionament del terreny
Riscos més freqüents
• Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment
durant l'operació de marxa enrere
• Circulació de camions amb el bolquet aixecat
• Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció
• Caiguda de material des de la cullera de la màquina
• Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió
• Bolcada de màquines per excés de càrrega Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades
• Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels
desnivells existents
• Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de
terra i de clots
• Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere
• La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats
• Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de terres Equips de
protecció individual (EPI)
• Auriculars antisoroll
• Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina
Fonamentació
Riscos més freqüents
• Inundacions o filtracions d'aigua
• Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles Mesures preventives i
proteccions col·lectives
• Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
• El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de
ganxos amb pestells de seguretat
• Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants
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Equips de protecció individual (EPI)
• Guants homologats per al treball amb formigó
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
• Botes de goma de canya alta per formigonat
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Estructura
Riscos més freqüents
• Despreniments

dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
• Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà
• Caiguda

Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Es

protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes
o xarxes homologades
• Els

Equips de protecció individual (EPI)
• Cinturó

de seguretat amb dispositiu anticaiguda
homologats per al treball amb formigó
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
• Botes de goma de canya alta per formigonat
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
• Guants

Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més freqüents
• Caiguda

d'objectes o materials des de diferent nivell
a temperatures ambientals extremes
• Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants
• Exposició

Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes
• No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament
Equips de protecció individual (EPI)
de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

• Ús

Cobertes
Riscos més freqüents
• Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants
Mesures preventives i proteccions col·lectives
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• L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i
fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports.
• L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de
desembarcament
• S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat
Equips de protecció individual (EPI)
• Calçat amb sola antilliscant
• Roba de treball impermeable
• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda
Instal·lacions en general
Riscos més freqüents
• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
• Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
• Incendis i explosions
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús
del
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
• S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de
connexió normalitzada, alimentades a 24 volts
• S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament
Equips de protecció individual (EPI)
aïllants en proves de tensió
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
• Banquetes aïllants de l'electricitat
• Comprovadors de tensió
• Eines aïllants
• Guants

Revestiments interiors i acabats
Riscos més freqüents
d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell
• Exposició a vibracions i soroll
• Talls i ferides amb objectes punxants
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles...
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos
• Caiguda

Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat
de minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació
• Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire
• A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o
pigments tòxics queda prohibit menjar o fumar
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• Es

senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de
cuina i aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes
i accidents
• Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de
treball
Equips de protecció individual (EPI)
• Casc de seguretat homologat
• Guants de goma
• Guants de cuir
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
• Ulleres de seguretat antiimpactes
• Protectors auditius
Instal·lacions
Riscos més freqüents
• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts
• Contactes elèctrics directes o indirectes
• Sobresforços per postures incorrectes
• Caigudes de pals i antenes
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.
1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Durant la utilització de mitjans auxiliars
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà
atenent a les prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de
Treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial
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atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el treball en les indústries de la Construcció i Obres
Públiques" Subsecció 2ª "Bastides en general".
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i
compleixin amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre
altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i
proteccions col·lectives:
Puntals
• No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en
càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat
• Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada
sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se
• Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats
Torre de formigonat
• Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui
"Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada"
• Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m.
• No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de
formigonat durant els seus canvis de posició
• En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara
de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat
d'aconseguir la posició més segura i eficaç
Escala de mà
• Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales
• Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels
muntants
• Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones
• Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la plenitud adequada perquè siguin
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements
similars
• Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75%
respecte al pla horitzontal
• L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en
la direcció vertical
• L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons),
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants
• S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones
• Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre
el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda
Visera de protecció
• La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i
estabilitat, per evitar els riscos més freqüents
• Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades
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• Els

elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de
forma immediata per a la seva reparació o substitució
Bastida de cavallets
• Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades
• S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment
prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes
• Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets
• Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra
Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de
riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es
desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent
manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda
seguretat.
b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el Reglament de Seguretat en les
Màquines (Reial Decret 1495/86), les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les
especificacions dels fabricants.
c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense
reglamentació específica.
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents
mesures preventives i proteccions col·lectives:
Pala carregadora
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport
• L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per
garantir l'estabilitat de la pala
Retroexcavadora
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor,
es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport
• Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la
màquina en
el sentit de la marxa
• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de
major alçada
• Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina
Camió de caixa basculant
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit
• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el
vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega
• No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega
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Camió per a transport
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit
• Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors
al 5% i protegint els materials solts amb una lona
• Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
• En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la
pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina
Camió grua
conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició
frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors
• Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant
• La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés
• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el
vehicle i durant les operacions d'elevació
• L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de
la càrrega
• El

Formigonera
operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia
desconnexió de l'energia elèctrica
• La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55
• El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades
• Disposarà de fre de basculament del bombo
• Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats
a un disjuntor diferencial
• Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant
carcasses connectades a terra
• No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores
dels forjats
• Les

Vibrador
• L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable
• La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de
pas
• Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes
condicions d'estanqueïtat i aïllament
• Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del
cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris
• El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap
moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables
• Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables
• Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat
per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5
m/s²
Martell picador
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• Les

mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball
dels operaris ni el pas del personal
• No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa
• Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues
• Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell
Grueta
• Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada
• El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà
el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels
EPI necessaris
• Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat,
del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues
• Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega
contra l'extrem superior de la ploma
• Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel
fabricant
• Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar
• S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per
la grueta
• Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils
trencats sigui igual o superior al 10% del total
• L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del
fabricant
• L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials
• Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant
Serra circular
• El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
• Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta
discs de serra
• Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament
• La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles
incendis
• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics
• El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit
• No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares
antipols i ulleres
Serra circular de taula
utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada
• El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig,
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar
i l'ús dels EPI necessaris
• Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a
distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin
degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat
• En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial
Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius
• Serà
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• La

serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui
accedir al disc
• La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc
de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules
• S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la
mà quedi exposada al disc de la serra
• La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions,
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra
• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics
• L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols
Talladora de material ceràmic
• Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o
esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució la protecció del disc i de la transmissió
estarà activada en tot moment
• No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig
Equip de soldadura
hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de
soldadura
• Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
• Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en
perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible
• En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada
• Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota
l'àrea de treball
• Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció
visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert
• No

Eines manuals diverses
de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines
no disposin de doble aïllament
• L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades
• No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant
• Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements
similars
• Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
• En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció
• Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes
elèctrics
• Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics
• Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar
amb les mans o els peus mullats
• En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial
Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius
• L'alimentació
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9. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.
Caigudes al mateix nivell
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada
• S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials
Caigudes a diferent nivell
disposaran escales d'accés per salvar els desnivells
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes
homologades
• Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells
• Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades
• Es

Pols i partícules
regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols
• Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es
generi pols o partícules
• Es

Soroll

• S'avaluaran

els nivells de soroll en les zones de treball
màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic
• Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls
• Les

Esforços
• S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades
• Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual
• S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius
• S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de
càrregues
Incendis
es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi

• No

Intoxicació per emanacions
locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient
• S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats
• Els

10. RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es
poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb
l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construcció.
Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives
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• Es

muntaran marquesines als accessos
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada
• S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides
• No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides
Equips de protecció individual (EPI)
• Casc
• Guants i botes de seguretat
• Ús de borsa portaeines
Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• S'evitarà la generació de pols de ciment
Equips de protecció individual (EPI)
• Guants i roba de treball adequada
Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica
• L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals
• Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant
• La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament
• Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra
Equips de protecció individual (EPI)
• Guants dielèctrics
• Calçat aïllant per a electricistes
• Banquetes aïllants de l'electricitat
Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben
il·luminada Equips de protecció individual (EPI)
• Guants, polaines i davantals de cuir
Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben
il·luminada Equips de protecció individual (EPI)
• Guants i botes de seguretat
11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT, EN TREBALLS POSTERIORS DE
REPARACIÓ I MANTENIMENT
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici
construït que comporten majors riscos.
Treballs en tancaments exteriors i cobertes
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Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides
que compleixin les condicions especificades en el present estudi bàsic de seguretat i salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles
caigudes d'objectes.
Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de
realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en
la matèria.
Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran
de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.
12. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials
referits en els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que
impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de
24 d'Octubre.
Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i
cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar:
• Muntatge

de forjat, especialment en les vores perimetrals.
de tancaments exteriors.
• Formació dels ampits de coberta.
• Col·locació de forques i xarxes de protecció.
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes
homologades
• Disposició de plataformes volades.
• Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.
• Execució

13. MESURES EN CAS D’EMERGÈNCIA
El Contractista haurà de reflectir en el corresponent Pla de Seguretat i Salut les possibles
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant
per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la
situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.
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14. PRESÈNCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS DEL CONTRACTISTA
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos
preventius a l'obra, segons s'estableix en la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del
Marc Normatiu de Prevenció de Riscos Laborals, a través del seu article 4.3. A tals aquests
efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment
de les mesures incloses en el corresponent Pla de Seguretat i Salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes
en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a
l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la
presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats
preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de
posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiències observades.
15. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Mesures de Prevenció Col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Mesures de Prevenció Individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de part
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
- agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
Mesures de Protecció a Tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
16. SEGURETAT I SALUT
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimes de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
deexposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completat per:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a
presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
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Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. B.O.E.: 14 de mayo de 2003
Derogado el capítulo III por:
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 24 de marzo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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