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1. AGENTS  

La "Comissió de Seguiment per a la remediació del dipòsit de Can Planas", formada pel 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Àrea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant AMB), ha adoptat l’acord de què sigui l’ l' AMB qui redacti, aprovi, 
liciti i adjudiqui les obres de la barrera hidràulica al terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès, segons consta a l’acta de la Comissió de data 29/05/2014. 

Per tant, la redacció del present projecte es fa per encàrrec de la Comissió de Seguiment a 
l'AMB, qui al seu torn ha encarregat la seva redacció a Asesoría Hidrogeológica NABLA S.L. El 
projecte ha estat redactat d'acord amb els criteris indicats pels tècnics de l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, AMB, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès i ARC. 

 

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PREVIA 

El dipòsit clausurat de Can Planas està situat al sector SE del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès (CDCV), s’estima que té una extensió màxima de 182.500 m2. Aquesta 
extensió de terreny rep diferents qualificacions dins del Pla Parcial. Tanmateix, l’ús que 
finalment es pugui fer del terreny afectat, dependrà en gran mesura de l’estat en que es 
deixi l’abocador de manera que el risc que pugui representar sigui acceptable. 
Des de l’any 2003 s’han realitzat diversos treballs encaminats a delimitar i caracteritzar 
l’abocador així com a avaluar el risc que pot representar en funció dels possibles usos del sòl. 
L’any 2008, els estudis precedents van permetre realitzar un treball de caracterització 
addicional i d’enginyeria per a proposar alternatives de gestió in situ i d’elaborar, per a 
l’alternativa escollida, l’avantprojecte. 
Aquest avantprojecte va portar el Consorci a elaborar el projecte definitiu de gestió. 
Tanmateix, al gener del 2011, es cancel·la l’elaboració del mateix i es proposa l’inici d’un nou 
procediment per tal de licitar l’elaboració d’una segona opinió tècnica per a la recuperació 
de l’abocador de Can Planas, a partir de la diagnosi realitzada. 
Aquest estudi complementari es demana per què del treball precedent, realitzat per IDOM, 
es conclou que és difícil garantir que els residus enterrats no representin risc per al futur ús 
del sòl, sobre tot per la dificultat que representa anular les vies d’exposició a través dels 
gasos, del contacte dèrmic amb el material i a través d l'aigua subterrània. 
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 24 de gener de 2011, en la sessió nº 11 de la 
Comissió de seguiment per a la recuperació dels terrenys de l’abocador de Can Planas 
demana que es suspengui el procediment de contractació d’assistència tècnica per a 
l’elaboració del projecte executiu que es troba en curs, i que s’iniciï un nou procediment per 
tal de licitar l’elaboració d’una segona opinió tècnica per a la recuperació de l’abocador de 
Can Planas, a partir de la diagnosi realitzada fins a la data.  
El "Dictamen hidrogeològic de la Proposta de solucions de recuperació ambiental de 

l'abocador de Can Planas a partir de l'anàlisi de la informació disponible" emès per Amphos 
XXI, conclou que s'ha d'executar la construcció d'una barrera hidràulica d’aigua subterrània 

aigües amunt del dipòsit, constituïda per una línia drenant orientada en direcció SSW-NNE, 
entre el castell de Sant Marçal i el dipòsit de residus. 

En base a les conclusions del citat dictamen, Asesoría Hidrogeológica NABLA S.L. va redactar 
l'any 2013 l'avantprojecte de construcció de la barrera hidràulica.  

L'àmbit d'actuació (figura 1) es situa al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a la zona 
coneguda com a Can Planas. Les obres previstes es situen en una franja d'uns 150 metres 
d'amplada i 500 de longitud, entre els Castell de Sant Marçal, el Torrent de Can Magrans i 
l'antic abocador. 

 

Figura 1 - Àmbit d'actuació 

A l'Annex 1 es poden consultar els documents citats en aquest apartat. A l'Annex 2 es 
reuneixen algunes fotografies que mostren l'estat actual de l'àmbit d'actuació i s'estableix la 
situació ambiental del mateix.  

 

3. PLANEJAMENT  

L'àmbit d'actuació del present projecte s'emmarca en el Pla Director Urbanístic per a la 
Delimitació i Ordenació del Centre Direccional (Codi DGU: 2012/049607) aprovat el 28 d'abril 
de 2014 i publicat el 4 de juny de 2014 (veure Annex 3), pel qual es preveu la urbanització 
dels terrenys en els que es realitzaran les obres objecte d'aquest projecte. 



  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

DOCUMENT Nº 1. MEMORIA I ANNEXOS 3 

L'obra projectada s'ha adaptat en aquest planejament ubicant tots els elements que 
composen la barrera hidràulica en les futures voreres dels vials, alineats amb els escocells 
previstos per l'arbrat.  

4. OBJECTE 

El present projecte té per objecte definir les instruccions, normes i especificacions tècniques 
que han de regir en la contractació dels treballs de "CONSTRUCCIÓ D'UNA BARRERA 
HIDRÀULICA A CAN PLANAS, CERDANYOLA DEL VALLÈS" 

L'actuació preveu la construcció d'una barrera hidràulica activa composta per cinc pous de 
bombament i una xarxa de control de vuit parells de piezòmetres de nova construcció i dos 
de preexistents. Aquesta barrera hidràulica s'ubica al nord de l'abocador de Can Planas, al 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès.  

La barrera hidràulica es considera necessària per a: 

1. Minimitzar els volums de sortida d'aigües subterrànies contaminades des de 
l'abocador cap a l'aqüífer encaixant.  

2. Reduir el cabal del dren de l'abocador que actualment vessa aigües contaminades 
que són recollides portades a tractament.  

3. Ajudar de manera activa a totes les tasques que es duguin a terme per augmentar la 
consolidació dels materials de dins dels dipòsits. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La barrera hidràulica consta de cinc pous de bombament que segueixen una línea en direcció 
NNE-SSW a una distancia aproximada de 125 m respecte al contorn nord del dipòsit de Can 
Planas. Aquest pous tenen una fondària suficient per a captar els dos nivells transmissius 
principals que transporten aigües subterrànies cap al dipòsit.  

La xarxa de control de la barrera hidràulica es composa per deu parells de piezòmetres, dos 
per a cada pou seguint una línia teòrica de flux d'aigües subterrànies, un parell a uns 25 m de 
distancia del pou i un segon parell a uns 100 m, molt proper a la vora del dipòsit. En cada 
ubicació està prevista la construcció d'un piezòmetre que controli l'evolució piezomètrica 
dels nivells sorrencs més superficials i un segon, més profund, que controli l'evolució 
piezomètrica del nivell sorrenc de la base del dipòsit. Està prevista doncs la construcció de 
vuit parells de piezòmetres i aprofitar-ne dues parelles ja existents a l'àmbit d'actuació i 
actualment gestionats pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès (N1/N2 i PZ11/PZ12). Aquests piezòmetres tenen característiques constructives que 
permeten integrar-los en la xarxa dissenyada.  

La zona Nord de Can Planes presenta un gradient positiu, que condiciona un flux d’entrada 
lateral d’aigua cap a l’abocador, que finalment, acaba sortint per una surgència cap al 
Torrent de Can Magrans. (Actualment captada per al seu tractament en uns dipòsits de 
l’AMB). La figura 1 mostra un esquema de la secció longitudinal d’aquesta situació. 

El bombament en els pous de la barrera (en vermell a les Figures 3 i 4), tenen l’objectiu de 
interceptar el flux i controlar el gradient entre la barrera de pous i l’abocador (Figura 3), de 
manera que s’anul·li o es minimitzi el flux cap a aquest i per tant, el cabal de surgència 
d’aigües contaminades cap al torrent (Figura 4). 

Els piezòmetres (en taronja a les figures) tenen una funció de punts d’observació. Es troben a 
les línies de flux que van des de cada un dels pous de la barrera cap a l’abocador.  

 

Figura 2 - Solució adoptada. Els punts vermells corresponen a pous a construir, els punts blaus a parells de 
piezòmetres a construir. Les línies corresponen a diferents tipologies de seccions tipus de rases per a la 
canalització d'aigua i instal·lació elèctrica. 
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- La instal·lació de subministrament elèctric a les bombes i equips auxiliars mitjançant 
connexió a l'escomesa, quadre elèctric i de maniobres de control i la instal·lació de 
5289 metres lineals de cablejat. 

Per indicació del tècnics del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès (Parc de l'Alba) i amb la intenció de minimitzar els actes vandàlics durant l'explotació 
de la barrera hidràulica abans de la urbanització de la zona, s'ha contemplat la construcció 
d'un mínim indispensable d'arquetes d'accés a la instal·lació elèctrica per a garantir la seva 
correcte instal·lació. 

 

6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

En el "Dictamen hidrogeològic de la Proposta de solucions de recuperació ambiental de 

l'abocador de Can Planas a partir de l'anàlisi de la informació disponible " (AMPHOS, 2012), 
la principal actuació recomanada des del punt de vista hidrogeològic fou la millora del 
confinament hidràulic del dipòsit de residus. En aquesta línia, les actuacions principals 
proposades foren dues: una impermeabilització eficaç a la superfície del dipòsit i, d’altre 
banda, una barrera hidràulica aigües amunt del dipòsit mitjançant el bombament d’aigua 
subterrània. 
 
La barrera hidràulica es considera necessària per a: 

1. Minimitzar els volums de sortida d'aigües subterrànies contaminades des de 
l'abocador cap a l'aqüífer encaixant.  

2. Reduir el cabal del dren de l'abocador que actualment vessa aigües contaminades 
que són recollides portades a tractament.  

3. Ajudar de manera activa a totes les tasques que es duguin a terme per augmentar la 
consolidació dels materials de dins dels dipòsits. 

És preceptiu que la barrera impedeixi l'entrada d'aigua al vas però simultàniament i 
prioritàriament, no capti aigua contaminada del mateix. Això implica la necessitat de generar 
una línia de bombaments propera al límit nord de l'abocador.  

L'entrada d'aigua s'està produint principalment a l'aqüífer inferior. Malgrat que la barrera 
hidràulica a l'aqüífer més superficial és innecessària en un primer estadi, ja que la 
piezometria és de caràcter divergent en aquests nivells i per tant la divisòria d'aigües ja 
existeix, cal preveure el seu bombament futur quan la situació d'aïllament hídric del dipòsit 
suposi un descens dels nivells fins a la cota del dren. En aquesta situació de nivells podria 
tenir lloc una entrada d'aigua de l'aqüífer superficial cap al vas. S'hauran d'instal·lar zones 
filtrants en totes les capes sorrenques travessades. 

A l'avantprojecte, el número i ubicació dels pous es va optimitzar a través d'una modelació 
numèrica utilitzant el model numèric facilitat pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès. En aquesta simulació es va considerar un flux regional de direcció 
NW-SE no divergent en contacte amb el vas. Per a fer front a aquesta situació el model 

estableix la necessitat de cinc pous que mantinguin el nivell, sense considerar pèrdues de 
càrrega, al voltant de la cota 93 m.s.n.m.  

Aquest disseny respon a una situació teòrica de màxima necessitat. Condicions 
piezomètriques més semblants a les del aqüífer superficial imposarien unes necessitats molt 
menors. El sistema de control dissenyat determinarà quan i durant quant de temps les 
bombes s'activen. Es probable que el sistema proposat funcioni de manera molt intermitent 
i alguns dels pous romanguin inactius durant llargs períodes. El dimensionament, per tant, és 
de caràcter preventiu. La proposta d'aquest projecte executiu pretén garantir la construcció 
futura de tots els elements necessaris en resposta en aquesta situació de màxims, però 
s'haurà d'adequar a la realitat mesurada durant la seva pròpia execució. 

La xarxa de control equipada amb telecontrol ha de servir per garantir que els bombaments 
mantenen una situació de gradient nul, impedint l'arrosegament d'aigües contaminades fora 
del dipòsit i minimitzant l'entrada d'aigües subterrànies al mateix.  

 

7. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat cartografia 1:1.000 subministrada pel 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Parc de l’Alba) en la fase 
de redacció de l’avantprojecte. Donats els objectius del projecte no s’ha considerat necessari 
disposar d’una topografia de detall de la zona. 

 

8. GEOLOGIA. 

Els terrenys afectats per el projecte són materials neògens sedimentaris d’origen al·luvial, 
predominantment argilosos coberts parcialment per sediments al·luvials del quaternari. 
L’aqüífer objecte del projecte és l’Aqüífer detrític Miocè del Vallès, que no consta en el 
registre d'aqüífers protegits.  

No s'ha fet un estudi geològic o geotècnic previ a la redacció d'aquest projecte. No obstant el 
propi desenvolupament en fases pretén resoldre els dubtes hidrogeològics que han de 
permetre l'optimització del sistema de bombament i control de la barrera hidràulica.  

La zona no es una zona desconeguda i el plantejament de màxims de l'avantprojecte es 
bassa en el dictamen hidrogeològic en el qual s'analitzava tota la informació geològica i 
hidrogeològica disponible. A l'annex 5 es desenvolupa la hidrogeologia coneguda de la zona.  

Està previst en les perforacions dels pous travessar tres nivells litològics d'edat neògena, dos 
trams amb cert contingut de sorres, separats per un tram argilós d’uns quants metres 
d'espessor. Aquest nivell intermedi es troba entre les cotes 85 i 100 m.s.n.m. Els pous 
hauran d'explotar els dos nivells sorrencs, especialment l'inferior la base del qual s'estima 
que està ubicada a una cota de 70 m.s.n.m.  
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Els nivells piezomètrics previstos estaran entorn a la cota 95 - 100 m.s.n.m. 

Figura 3 -  Situació geològica de Can Planas (IGC, extret d'Amphos, 2013). 

 

9. METODES DE CÀLCUL 

9.1.  CABALS DE BOMBAMENT 

Els cabals de bombament s'han extret de les modelacions realitzades durant la redacció de 
l'avantprojecte amb el model numèric hidrogeològic del Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès (Parc de l'Alba), que simula el funcionament hidràulic 
dels aqüífers a la zona de Can Planas. Va ser elaborat per l'empresa Amphos XXI en el 
context de les valoracions del seu " Dictamen hidrogeològic de la Proposta de solucions de 

recuperació ambiental de l'abocador de Can Planas a partir de l'anàlisi de la informació 

disponible", amb el software TRANSIN (UPC). Es tracta d'un model de elements finits de flux 
d'aigua subterrània en règim transitori.  

A la Figura 1 es mostren els resultats de la simulació en règim estacionari considerada 
òptima en la que s'aprecien els cinc pous de bombament i les depressions piezomètriques 
que provoquen. Els resultats es mostren en gradients de pressió de manera que les zones 
clares indiquen menors gradients que les fosques. L'àrea blanca mostra la zona de gradient 

nul o pràcticament nul, situada en el contorn nord de l'abocador. A la Taula 1 es llisten els 
valors dels cabals associats a cada pou en aquesta simulació. 

 

Figura 1 - Gradients piezomètrics en una situació estacionaria amb la barrera hidràulica funcionant. En blanc es 
mostren les zones a on el gradient és nul o pràcticament nul. Es genera una divisòria d'aigües al contorn nord 
del dipòsit de Can Planas. 

 

Pou 
Cabal estacionari 

(m3/dia) 

1 6.3 
2 5.2 
3 7.7 
4 6.4 
5 6.5 

Total 32.1 
 

Taula 1 - Cabals teòrics en la simulació estacionaria descrita en el text 

 1 

2 
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9.2. CÀLCULS HIDRÀULICS PER AL DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE DESGUÀS.  

A l'annex nº 8 es desenvolupen els càlculs hidràulics que han permès dimensionar la xarxa de 
desguàs en funció de les previsions de cabals màxims.  

 

10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I 

INSTAL·LACIONS DE SERVEI (INCLOU PREVISIONS). 

Les rases per a la instal·lació elèctrica, en les proximitats del terrenys ocupats pel Castell de 
Sant Marçal, creuen una línea soterrada d'AT / MT d'Endesa. A l'Annex 10 es recopila tota la 
informació relacionada amb els serveis existents i serveis afectats.  

Està prevista una nova xarxa de desguàs exclusiva per a la barrera hidràulica i una instal·lació 
elèctrica de subministrament que es descriu a l'Annex 9.  

 

11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE 

DRETS REALS I SERVITUDS. 

El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, com a administrador 
actuant del sector del Parc de l'Alba, garanteix la disponibilitat del sòl a efectes d'aquesta 
obra. A l'Annex 11 s'adjunta el certificat signat. 

 

12. CONTROL DE QUALITAT. 

L’import dels treballs de control de qualitat, segons el pressupost estimat, sumen la 
quantitat de CINC MIL CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS (5.133,97 €). 
Això suposa un percentatge del 1,49% sobre el Pressupost d’Execució Material de les obres. 

En fase d'execució la Direcció d'Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d'assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de 
control de qualitat. 

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del Contractista fins a l'1.5 % 
del PEM del projecte com a màxim, d’acord amb el que disposa la clàusula 4.1 del Plec de 
clàusules administratives Generals (PCAG) per a la contractació d’obres de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

El Pla de control de qualitat es recull a l’Annex núm. 11. 

 

13. SEGURETAT I SALUT. 

L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en 
el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 
31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i 
d’altres. 

L'Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupa a l'annex 13. 
 

14. ASPECTES AMBIENTALS. 

El present projecte no incorre en cap dels supòsits de subjecció a l’avaluació ambiental de la 
Llei 21/2013, ja que no s’ajusta a cap dels previstos en aquesta llei. L’annex I de la llei 
21/2013, descriu els projectes que s’han de sotmetre a una Avaluació Ambiental Ordinària, 
regulada al títol II, capítol II, secció 1.ª. En aquest annex, es contemplen els “Projectes per a 
l’extracció d’aigües subterrànies” (Annex I, Grup 7, apartat “b”), però en aquest cas només 
es considera obligatòria l’execució d’Avaluació Ambiental Ordinària en els supòsits 
d’explotacions superiors a 10 hm3, mentre que el cas que ens ocupa, preveu una explotació 
aproximada molt inferior de 0.01 hm3. En les especificacions de l’annex II de la llei 21/2013, 
es descriuen els projectes que s’han de sotmetre a una Avaluació Ambiental simplificada, 
regulada al títol II, capítol II, secció 2.ª. En aquest annex, al Grup 8, apartat “a”, es 
consideren Projectes d’extracció d’aigua subterrània entre 1 i 10 hm3, però en aquest cas, 
tampoc es preceptiva la seva aplicació al preveure una explotació molt inferior a l’estipulada 
a la llei. 

Respecte de la llei 20/2009 de 4 de desembre, l’activitat prevista en el present projecte no 
consta en cap dels supòsits de l’Annex I.1. “Activitats sotmeses al règim d’avaluació 
d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, 
del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació”, ni a cap 
dels supòsits de l’Annex I.2. “Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i 
d’autorització ambiental, no subjectes a la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de 
setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació.”, de manera que no 
es desprèn la necessitat d’Autorització o Llicencia ambiental d’activitat. 

Tampoc hi ha normatives municipals que regulin els aspectes ambientals que es puguin 
desprendre del present projecte de barrera hidràulica. 

A l'annex 14 es desenvolupen els aspectes ambientals del projecte.  

 

15. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ. 

L’Estudi de gestió de residus i demolició (EGR) que figura en l’annex corresponent (Annex 15) 
satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE de 13 de 
febrer), pel qual es regula la producció i la gestió de residus de construcció i demolició. 
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16. ACCESSIBILITAT. 

El projecte ha de donar compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 

• Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

• Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

• Ordre VIV/561/2010, d’ú de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

• Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

En el cas d’aquest projecte no és necessària l’adopció de mesures d’accessibilitat doncs no 
es tracta d’un espai públic. 

 

17. PLA D'OBRA I TERMINI D'EXECUCIÓ. 

La construcció i posada en funcionament de la barrera hidràulica de Can Planas s'ha 
d'executar en tres fases. El present projecte executiu desenvolupa les dues primeres. A 
l'annex 16 s'explica amb major detall les fases d'obra i la seva justificació.  

La Fase I preveu la construcció de 2 pous i 4 parells de piezòmetres, la realització de dos 
assaigs de bombament i la pressa de mostres d'aigua. El termini d'execució previst per 
aquesta fase és de 3 mesos. 

La Fase II preveu la construcció d'un màxim de 3 pous i 4 parells de piezòmetres, així com la 
instal·lació de cablejat elèctrics i canonades d'aigua per a la evacuació d'aigua del 
bombament, instal·lació de bombes en els pous, de l'armari elèctric dels pous i dels sensors 
de pressió amb data logger en els piezòmetres de la xarxa de control. El termini d'execució 
per aquesta fase és de 4 mesos. 

Entre la Fase I i la Fase II transcorrerà un mes sense execució d'obres, ja que s'estarà 
analitzant la informació obtinguda a la Fase I per valorar les necessitats finals de la barrera 
hidràulica.  

La Fase III, no objecte d'aquest projecte executiu, s'executarà un any desprès de la 
finalització de la Fase II.  

El termini d'execució de les obres projectades és de 8 mesos, incloent-hi el mes d'aturada 
entre la Fase I i la Fase II.  

 

18. TERMINI DE GARANTIA 

El Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de la l’AMB indica 
que el termini de garantia s’establirà al Plec de clàusules administratives particulars atenent 
a la complexitat i la naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any. 

No hi ha cap element projectat pel qual sigui necessari establir un termini de garantia 
superior a un any. 

 

19. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

La justificació de preus simples i descompostos es recull a l’Annex núm. 10 del projecte. 

 

20. PARTIDES ALÇADES. 

Les partides alçades s’han valorat, segons la seva naturalesa, en base a diferents hipòtesi o 
descomposicions que es troben a l’Annex corresponent (per exemple, en el cas de la 
seguretat i salut).  

Les partides alçades a justificar considerades són les següents:  

PA. Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de control fins el punt 
d'escomesa i realització dels tràmits necessaris per a la connexió a la xarxa elèctrica 
de distribució existent. 3.000,00 € 

PA. Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la 
Fase I 6.000,00 € 

PA. Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la 
Fase II 13.000,00 € 

PA. Partida alçada a justificar per a mesures correctores d'impacte ambiental durant 
l'execució de les obres 2.500,00 € 

Les partides alçades d’abonament íntegre són les següents: 

PA. Partida alçada d’abonament íntegre per als treballs de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres 5.476,78 € 

Al Plec de prescripcions tècniques del projecte s’indiquen quines són les condicions 
d’abonament d’aquestes partides. 
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21. REVISIÓ DE PREUS. 

En compliment dels articles 89 i següents de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el 
termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de 
revisió de preus. 

 

22. PRESSUPOST. 

Es desglossa a continuació: 

1 FASE I   
1.1 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 54.666,92 
1.2 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZÒMETRES) 41.334,19 
1.3 ALTRES 6.000,00 
 
TOTAL FASE I 102.001,11 
    
2 FASE II   
2.1 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 84.000,39 
2.2 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZÒMETRES) 41.956,75 
2.3 XARXA D'AIGUA 29.895,58 
2.4 XARXA ELÈCTRICA 63.722,13 
2.5 ALTRES 16.329,85 
 
TOTAL FASE II 235.904,70 
 
3 GESTIÓ DE RESIDUS 1.968,24 
4 SEGURETAT I  SALUT 5.476,78 
    
PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 345.350,83 
     
13% DESPESES GENERALS, IMPOSTOS, TAXES, ETC 44.895,61 
6% BENEFICI INDUSTRIAL 20.721,05 
   
SUMA PARCIAL 410.967,49 
   
21% IVA 86.303,17 
     
PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 497.270,66 
   
EXPROPIACIONS  
   
PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 497.270,66 
 

El Pressupost d’Execució per Contracta és de QUATRE-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS 
SETANTA EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (497.270,66 €). 

 

23. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ. 

El “Pressupost d'Execució per Contracta de l'obra és de: 

Abans d’IVA, QUATRE-CENTS DEU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-
NOU CÈNTIMS (410.967,49 €). 

Amb IVA inclòs, QUATRE-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS amb 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (497.270,66 €). 

La valoració dels costos de manteniment de les obres contemplades pel projecte es troba a 
l’Annex 18 i suposa un import anual de CATORZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS 
amb DISSET CÈNTIMS (14.264,17 €).  

 

24. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

D’acord amb l’article 43 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als 
emprenedors i a la seva internacionalització, no es requereix classificació de contractista ja 
que l'obra projectada té un pressupost inferior al límit de 500.000 € + IVA.  

 

25. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. DECLARACIÓ D'HAVER 
CONSIDERAR TOTES LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE COMPLIMENT 
OBLIGAT. 

D’acord amb els articles 107 de la llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector 
Públic i el 125 del R.D. 1098/2001, es fa constar que el contingut d’aquest projecte 
constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada al seu ús previst. 

El present projecte considera totes les instruccions tècniques de compliment obligat. 
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26. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE. 

NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex núm. 1:  Antecedents 

Annex núm. 2:  Situació prèvia 

Annex núm. 3: Planejament 

Annex núm. 4: Cartografia i topografia 

Annex núm. 5: Geologia i geotècnia 

Annex núm. 6: Definició geomètrica i replanteig 

Annex núm. 7: Moviment de terres 

Annex núm. 8: Xarxa de desguàs 

Annex núm. 9: Instal·lacions elèctriques 

Annex núm. 10: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de 
serveis 

Annex núm. 11: Disponibilitat de terrenys 

Annex núm. 12: Pla de control de qualitat 

Annex núm. 13: Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 14: Aspectes ambientals 

Annex núm. 15: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

Annex núm. 16: Pla d’obra 

Annex núm. 17: Justificació de preus 

Annex núm. 18: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de 
consum i de manteniment de l’obra acabada 

Annex núm. 19: Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Annex núm. 20: Fitxa resum de les característiques del projecte 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

1. Índex i situació general 

2. Conjunt o emplaçament 

3. Planta de la proposta 

4. Elements de captació 

5. Elements de control 

6. Xarxa de desguàs 

6.1. Planta 

6.2. Seccions tipus 

6.3. Detalls 

7. Instal·lació elèctrica 

7.1. Planta 

7.2. Seccions tipus 

8. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de servei 

9. Expropiacions del terreny 

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 1 

Pressupostos parcials 

Pressupost general 
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1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Foto 1. Vista aèria deireció SWW de l’emplaçament i de l’entorn. 

 

Foto 2. Vista aèria direcció Sud de l’emplaçament i de l’entorn. 
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Foto 3. Vista dels camps de cereals i del Castell. 

 

Foto 4. Aspecte de la zona erma de la zona de Can Planas. 
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Foto 5. Aspecte del camí d’accés a Can Planas. 

 

Foto 6.Petits arbres de ribera i camps de cereals. 
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Foto 7.Camps de cereals de l’entorn del Castell. 

2. SITUACIÓ AMBIENTAL 

S'ha consultat el Servei Interactiu de Mapes Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i es conclou que en l'àmbit d'actuació: 

- No s'afectarà cap aqüífer protegit. 
- No s'afectarà cap Espai Natural de Protecció Especial. 
- No s'afectarà cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural. 
- No s'afectarà cap espai de la Xarxa Natura 2000. 
- No s'afectarà a cap espai d'interès geològic catalogat. 
- No s'afectarà cap zona humida. de l'Inventari de Zones Humides de Catalunya. 
- No s'afectarà cap arbre catalogat com a Monumental.  
- Es troba en zona E3 (protecció moderada) d'acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest annex té per objecte exposar quin són les figures de Planejament d’aplicació pel 
projecte i com les actuacions s’han adaptat al Planejament vigent. 

 

2. PLANEJAMENT VIGENT 

2.1. PLA DIRECTOR 

El Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès), també conegut com a Centre Direccional, està situat 
a la plana del castell de Sant Marçal, al costat de la B-30, entre el Parc Tecnològic del Vallès, 
la serra de Collserola, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el nucli urbà de 
Cerdanyola del Vallès. 

L’origen d’aquest polígon d’activitats econòmiques se situa en el Pla General Metropolità 
(PGM) de 1976. Concebia aquest sector –on convivien activitats agrícoles, activitats 
extractives, abocadors i algunes masies- com un enclavament estratègic per a la localització 
d’activitats terciàries, especialment de caire administratiu, cultural i de serveis, així com usos 
residencials. 

L’any 2001 es va constituir el Consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès a partir d’un conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola i l’Incasòl amb l’objectiu 
d’iniciar la tramitació del sector. 

Després d’un procés llarg amb diferents propostes d’actuació, finalment entre el mes de 
març i el mes d’abril de 2014 el Pla Director Urbanístic per a la Delimitació i Ordenació del 

Centre Direccional fou aprovat provisionalment i definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

2.2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

El projecte d’urbanització, que desenvolupa el Pla parcial és el principal document que s’ha 
tingut en compte per a comprovar la seva compatibilitat amb les actuacions que es 
proposen. Finalment, s’ha decidit que la ubicació dels pous i de les canalitzacions es trobés 
sota voreres. 

A l’Apèndix 1 es recullen els plànols d’ordenació. 

A l'Apèndix núm. 2 s’adjunta l’informe urbanístic emès per l'AMB. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per 
desenvolupament del p

 

2. SUPORTS CARTOG

Per a la redacció del p
l’Alba en la fase de r
Cartogràfic de Catalunya

• Fulls de cartogra
• Bases topogràfiq

S’han utilitzat també ca
com ara, el mapa geològ

 

3. TOPOGRAFIA 

Al disposar-se de cartog
s’ha considerat necessa
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 I OBJECTE 

té per objecte relacionar la cartografia i ortofot
ent del projecte. 

CARTOGRÀFICS  

ció del present projecte s’ha utilitzat cartografia su
se de redacció de l’avantprojecte i les bases to
atalunya (ICC) complementàries: 

ografia 1:1.000 (AMB, setembre de 2011). 
pogràfiques a 1:10.000 i 1:25.000  

ambé cartografies temàtiques específiques per a les
pa geològic i el mapa d’usos del sòl. 

 

de cartografia 1:1.000 de bona qualitat i donats els 
 necessari disposar d’una topografia de detall de la zo
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i ortofotomapes utilitzats en el 

grafia subministrada pel Parc de 
ases topogràfiques de l’Institut 

per a les diferents fases d’estudi, 

nats els objectius del projecte no 
ll de la zona. 
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En aquest annex es resu
majors detalls es remet 

 

1. CONTEXT GEOLÒG

L'abocador clausurat d
explotà els materials ne
1). L’origen d'aquests m
al NW. 

Can Planas és situa a un
llims, de medi continen
obstant la geometria co
seguint el contorn de la
sedimentació de materi
cap al NW. 

La continuïtat lateral d
evidenciant morfologie
variable i que acaben de

En general el que sí qu
Can Magrans són sensi
dipòsit són més argilose

Donada la impossibilita
aquesta sèrie local com 
o menor presència de so

Seguint aquest criteri 
contingut de sorres, se
nivell intermedi es trob
esquemàtica plantejada

ORIA I ANNEXOS 

x es resumeix el context hidrogeològic en el que s'em
s remet al lector als documents de l'annex 1.  

 GEOLÒGIC 

usurat de Can Planas va ser primer una antiga can
terials neògens predominantment argilosos de la De
quests materials els hem d'ubicar en l’erosió de la se

itua a una zona distal i s’hi troben en general materia
continental poc profund, però també margues de s
etria complexa dels sistemes al·luvials, col·luvials 

orn de la serralada i les oscil·lacions del nivell del ma
e materials més grollers a la zona, més abundats cap

lateral dels nivells sorrencs no sempre es pot est
orfologies lenticulars associades a llengües o cons
caben desapareixen lateralment. 

ue sí que es pot afirmar és que les perforacions mé
ón sensiblement més sorrenques; en canvi, les situ
s argiloses. 

ossibilitat d’identificar nivells de sorra importants 
cal com a un conjunt de paquets de sediments argilo
cia de sorres. 

t criteri es poden identificar tres trams principa
orres, separats per un tram argilós d’uns quants m
i es troba entre les cotes 85 i 100 m.s.n.m (veure
antejada és congruent amb la columna litologia de ga
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l que s'emmarca el projecte. Per a 

ntiga cantera d'una argilera que 
 de la Depressió del Vallès (figura 
 de la serralada prelitoral situada 

l materials molt fins, com argiles i 
ues de sedimentació marina. No 

·luvials i deltaics que es formaren 
ll del mar, van provocar també la 
dats cap a la part alta de la sèrie i 

 pot establir entre els sondeigs, 
s o cons de dejecció d'extensió 

cions més properes al torrent de 
, les situades al sud i a l’oest del 

portants o extensos, s'interpreta 
nts argilosos i llimosos amb major 

principals: dos trams amb cert 
uants metres d'espessor. Aquest 

(veure figura 3) La distribució 
gia de gairebé tots els sondejos. 

2. HID

El dipòs

Sant Cu

del Parc

Els curs

només 

descàrr

vallesia

de form

desgua

Encara 

excepte
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Figura 1 -  Situació geològica de Can Plana

HIDROLOGIA 

El dipòsit de Can Planas està ubicat entre el torren

Sant Cugat al sud. El torrent de Can Magrans desg

del Parc Tecnològic del Vallès a Cerdanyola.  

Els cursos d’aigua de la zona, menys la riera de Sa

només porten aigua durant els episodis de plu

descàrrega local, tant de la vessant nord de Col

vallesiana. El torrent de Can Magrans, procedent d

de forma permanent en el seu darrer tram, a la 

desguassar a la riera de Sant Cugat. 

Encara de menys entitat és el tàlveg situat al sud 

excepte en el seu darrer tram, al desguassar també 
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an Planas (IGC, extret d'Amphos, 2013). 

el torrent de Can Magrans al nord-est i la riera de 

ans desguassa a la riera de Sant Cugat en la zona 

ra de Sant Cugat, són en gran part estacionals o 

 de pluja. La riera de Sant Cugat, és l'eix de 

 de Collserola com d'aquest sector de la fossa 

cedent de la UAB i Bellaterra, només porta aigua 

m, a la zona del Parc Tecnològic, poc abans de 

t al sud del dipòsit, sec en tot el seu recorregut 

r també a la riera de Sant Cugat. 

S 

era de 

 zona 

nals o 

ix de 

 fossa 

 aigua 

ns de 

rregut 
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Després d’episodis de p

i, també, els fluxos hipo

flux s’acaba. Tanmateix 

tenir aigua corrent en s

Això ho demostra el fet

presència permanent d’

3. PIEZOMETRIA 

La piezometria mostra u

A escala més local, a for

per un aqüitard. 

El nivell superior presen

arribar a la zona del dip

direccions (veure figura

Malgrat no hi ha punts 

els existents es defineix

aqüífer confinat en una

no és pot fer la diferenc

la presència de sorres 

aquesta zona el sistema

Dins del dipòsit s'apreci

connexió entre vasos d

implicaria certa desconn

mostra un alt d’argila en

un contrasts de nivells 

vasos, es troben a ban

connectats, no hi hagi u

ORIA I ANNEXOS 

odis de pluja, aquests cursos d’aigua recullen l’aigua

xos hipodèrmics, poc profunds. Al cap de pocs dies d

nmateix aquests torrents actuen com a zona de desc

ent en superfície, poden tenir flux subterrani a la m

tra el fet que hi ha abundosa vegetació freatòfita 

anent d’humitat. 

 

 mostra un flux regional des del NW cap al SE. 

cal, a fora del dipòsit, queda clara l’existència de dos

r presenta un flux d’oest cap a l’est i el sud, seguint 

a del dipòsit, el flux subterrani, esdevé divergent p

re figura 2). 

a punts suficients del nivell inferior per a realitzar un

 defineix un gradient del NW cap al SE. Les dades ind

t en una gran part de la seva extensió. A la zona del

 diferenciació dels dos nivells. En aquest sector l’aq

 sorres és major. Ambdós aqüífers estarien connec

ema actuaria com un únic aqüífer lliure.  

 s'aprecia un gradient lleugerament inferior que al se

 vasos dins del dipòsit, cal dir que el vas nord té

 desconnexió de la resta. Això és coherent amb la b

’argila entre totes dues zones. En canvi, entre el vas 

e nivells ni un gradient hidràulic significatiu. Tanma

n a banda i banda de la divisòria i això pot impli

 hi hagi un flux significatiu d’un cap a l’altre.  
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n l’aigua d’escolament superficial 

ocs dies de finalitzar les pluges, el 

a de descàrrega ja que malgrat no 

ni a la mateixa llera o ben a prop. 

 i canyissars que indiquen la 

ia de dos nivells aqüífers separats 

, seguint el gradient topogràfic. En 

ergent pràcticament en totes les 

alitzar un mapa piezomètric, amb 

ades indiquen que es tracta d’un 

 zona del torrent de Can Magrans 

ctor l’aqüitard perd importància i 

n connectats per la qual cosa en 

 que al seu voltant. Pel que fa a la 

 nord té un nivell força alt, que 

amb la batimetria del dipòsit, que 

re el vas oest i el sud, no s’aprecia 

. Tanmateix, aquests dos darrers 

ot implicar que malgrat estiguin 

Les dife

connex

baixa c

explicar

amb el 

A la zon

dos aqü

aqüífer

global, 

Figura 2

piezòme
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Les diferències en la variació de nivells entre dins i

onnexió dels residus amb l’encaixant o bé a una b

baixa connexió amb l'encaixant i la distribució 

explicarien el flux divergent de les aigües subterràn

amb el vas.  

A la zona de dipòsit, els valors observats són bast

dos aqüífers. Això s’interpreta pel fet que l’excava

aqüífers, i ara, els residus, malgrat ser poc permea

global, mixt, que connecta els altres dos aqüífers.

Figura 2 - Mapa piezomètric de la zona de Can Planas a

piezòmetres dobles, el valor de dalt correspon al piezòmetre 
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re dins i fora del dipòsit són degudes a una baixa 

é a una baixa permeabilitat dels residus. Aquesta 

tribució de la xarxa de drenatge de la conca, 

ubterrànies de l'aqüífer superior en interaccionar 

són bastant coherents amb les piezometries dels 

 l’excavació del vas va posar en contacte els dos 

c permeables, es comporten com un aqüífer únic 

üífers. 

 

Planas al juny de 2012 (segons Amphos, 2013). Per als 

metre superficial. 

S 

 baixa 
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conca, 

cionar 

s dels 

ls dos 

r únic 

er als 
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4. BALANÇ HÍDRIC

El balanç hídric promig d

d'aigua és a través de l'a

finalment surten pel dre

La entrada d'aigua pel c

entrada associada a l

significativa, atenent a l

Cal destacar que les da

de AMB) han fet palesa 

Figura 3 - Model conceptua

(Amphos, 2013) 
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HÍDRIC 

 promig del conjunt del dipòsit de Can Planas estable

vés de l'aqüífer inferior, que subministra una part im

n pel dren i de manera difusa pel contorn del vas (ve

gua pel contorn nord a través de l'aqüífer profund s'e

a l'aqüífer superficial no es calcula, però c

enent a la disposició piezomètrica superficial.  

e les darreres mesures efectuades al dren (comuni

t palesa una sortida de 4 a 10 vegades inferior a la co

nceptual i balanç hídric promig al conjunt del vas del dipòsit, 

 P

4 

s estableix que l'entrada principal 

 part important de les aigües que 

vas (veure figura 3).  

ofund s'estima en 4-12 m3/dia. La 

, però cal assumir que és poc 

 (comunicació recent dels tècnics 

ior a la considerada en el balanç. 

 

l dipòsit, considerant règim estacionari. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

En aquest annex s’identifiquen i ubiquen els elements de l’obra més importants amb la seva 
ubicació en coordenades. Es consideren les obres a executar en el conjunt de les fases I i II. 

 

2. PLANTA GENERAL 

A la figura següent es representa la planta general de les obres definides al projecte. 

 

Figura 1. Planta general d’actuacions 

 

3. POUS  

Està previst construir un total de cinc pous, les ubicacions dels quals es recullen a la següent 
taula de coordenades: 

 

Taula 1. Coordenades X,Y dels pous 

 

4. PIEZÒMETRES 

Està previst construir un total de setze piezòmetres, les ubicacions dels quals es recullen a la 
següent taula de coordenades: 

 

Taula 2. Coordenades X,Y dels piezòmetres 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest annex es troba dins dels documents que integren el projecte executiu de la barrera 
hidràulica de Can Planas a Cerdanyola del Vallès. 

L’annex quantifica els volums de terres a mobilitzar en obra, tenint en compte totes aquelles 
actuacions sobre el terreny que impliquin mobilització de sòls. 

 

2. OBRES QUE IMPLIQUEN MOVIMENT DE TERRES 

El projecte conté un seguit d'obres que implicaran moviment de terres, en concret: 

• Xarxa de desguàs formada per canonades de polietilè d’alta densitat de diferents 
diàmetres. 

• Xarxa associada a la instal·lació elèctrica. 

Les obres de les diferents xarxes s'han dissenyat aprofitant, en la mesura del possible, 
l'orografia del terreny amb l'objectiu de minimitzar el moviment de terres. 

Les obres lineals (xarxa de desguàs i xarxa elèctrica i de fibra òptica) constaran d'una 
excavació i un subsegüent rebliment de les rases mitjançant material classificat de la pròpia 
obra i material de préstec. 

 

3. MATERIAL A EXCAVAR 

L’excavació de les obres lineals es realitzarà amb mitjans convencionals, doncs pel tipus de 
terreny es no preveu tenir un important percentatge de roca, i els rendiments són 
acceptables. 

L’excavació, carrega i transport interior  de terra vegetal s’ha considerat tenint en compte els 
primers 30 cm de terreny. Aquesta part de l’excavació serà reposada un cop finalitzin els 
reblerts de la rasa. 

En el pressupost s’ha considerat un preu únic d’excavació en rasa i d’excavació de terra 
vegetal. 

Es considera que el material excavat, amb la deguda classificació, és apte com a material de 
reblert de rases (protecció o cubrició), essent  necessària la formació d’un llit de sorra per 
recolzar i arronyonat les canonades de PEAD. 

 

4. SECCIONS TIPUS 

Segons cada cas, es tindran en compte tres tipologies de secció tipus en funció de si la xarxa 
es per a transport de canonades d’aigua, per a la xarxa d’electricitat o per als casos on hi van 
totes dues xarxes, és a dir, rasa mixta. A continuació es poden veure les seccions tipus: 

 

Figura 1. Secció tipus de la rasa per a conducció d’aigua. 

 

Figura 2. Secció tipus de la rasa per a conducció d’aigua i electricitat. 

 

Figura 3. Secció tipus de la rasa per a conducció d’electricitat. 
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5. VOLUMS DE MOVIMENT DE TERRES 

En aquest apartat es recullen les taules resum dels volums del moviment de terres per a 
cada tipologia de rasa projectada. 
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En la taula següent es resumeixen els moviments de terres de tots els elements de l’obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorra 2-5 cm mat rasa cm tv sorra 2-5 cm mat rasa 10 cm tv
PEAD DN40 PN10 PEAD PE100 166,1 166,1 40 PEAD 40,0 0,001257 0,389763 0,498000 0,346800 64,736 82,713 57,600 205,049
PEAD DN63 PN10 PEAD PE100 127,8 128,8 63 PEAD 63,0 0,003117 0,408617 0,502600 0,349560 52,609 64,710 45,006 162,325
PEAD DN75 PN10 PEAD PE100 109,1 109,1 75 PEAD 75,0 0,004418 0,418207 0,505000 0,351000 45,643 55,116 38,308 139,067
PEAD DN90 PN10 PEAD PE100 106,2 106,2 90 PEAD 90,0 0,006362 0,429958 0,508000 0,352800 45,649 53,934 37,457 137,040
PEAD DN110 PN10 PEAD PE100 39,6 39,6 110 PEAD 110,0 0,009503 0,445217 0,512000 0,355200 17,631 20,275 14,066 51,972

TOTALS 548,75 226,27 276,75 192,44 695,45

Ltub (m)
Vol total exc 

rasa (m3)

AMIDAMENT DEL VOLUM D'EXCAVACIÓ I REBLIMENTS DE LES RASES AMB CANONADA PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA

Secció material (m2) Volum material (m3)CANONADA Ltub exc (m) DN tub (mm) Material DE tub (mm) Secc tub (m2)Material

formigó HM-20 m2 mat rasa cm tv
formigó HM-20 

m3
mat rasa 10 cm tv

PEAD DN110 PN10 PEAD PE100 642,9 642,9 110 PEAD 110,0 0,009503 0,164300 0,259700 0,233400 105,628 167,154 144,653 417,242
TOTALS 642,90 105,63 167,15 144,65 417,24

AMIDAMENT DEL VOLUM D'EXCAVACIÓ I REBLIMENTS DE LES RASES PER A ELECTRICITAT

CANONADA Material Ltub (m) Ltub exc (m) DN tub (mm) Material DE tub (mm) Secc tub (m2)
Secció material (m2) Volum material (m3) Vol total exc 

rasa (m3)

ARQUETA POUS 125,00
ARQ. PIEZÒMETRES 36,00

TOTALS 161,00
5,160

178,54

240,88
5,76

246,64

AMIDAMENT DEL VOLUM D'EXCAVACIÓ I REBLIMENTS DE LES ARQUETES

173,38

Excavació (m3) Excedent (m3)TIPUS ARQUETA
Esbrossada 

(m2)
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest annex es troba dins dels documents que integren el projecte executiu de la barrera 
hidràulica de Can Planas a Cerdanyola del Vallès. 

L’annex justifica les canonades proposades des del punt de vista hidràulic. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 

Els pous aportaran l’aigua extreta a una canonada horitzontal de polietilè d’alta densitat 
(PEAD) PE100 comuna que anirà acumulant les aportacions successives dels pous en sentit 
nord, fins arribar al Torrent de Can Magrans, a on es realitzaria l’abocament. 

Les acumulacions de cabals fan que les necessitats de diàmetre de les canonades augmentin 
cap al nord, de manera que es planteja una canonada de diàmetre 40 mm entre el pou situat 
més al Sud (5) i el pou següent (4). En el ramal entre el pou 4 i l’intermedi (3) la canonada 
tindrà un diàmetre de 63 mm. A partir del pou 3, la canonada central augmenta a un 
diàmetre de 75 mm, i a partir del pou següent (2) la canonada augmenta de nou a 90 mm de 
diàmetre fins el pou següent (1). A partir d’aquest punt i fins al punt d’abocament la 
canonada té un diàmetre de 110 mm. A la figura 1 es pot observar la xarxa de desguàs de 
forma esquemàtica: 

 

Figura 1. Xarxa de desguàs amb els diàmetres i materials dels diferents trams que la conformen. 

3. CANONADES QUE CONFORMEN LA XARXA DE DESGUÀS 

Les canonades que conformen la xarxa de desguàs són canonades de polietilè d’alta densitat 
de qualitat PE100. En tots els casos s’han considerat canonades de PN10. Els gruixos i 
característiques de les canonades es poden observar a la taula següent: 

  

Taula 1. Característiques de les canonades utilitzades en la xarxa de desguàs. 

DN (mm) e (mm) DE (m) Dint (m) A ext (m2) Material Qualitat 
Rugositat 

(mm) 

40 2,4 0,040 0,035 0,001257 PEAD PE100 0,007 

63 3,8 0,063 0,055 0,003117 PEAD PE100 0,007 

75 4,5 0,075 0,066 0,004418 PEAD PE100 0,007 

90 5,4 0,090 0,079 0,006362 PEAD PE100 0,007 

110 6,6 0,110 0,097 0,009503 PEAD PE100 0,007 

 

4. CÀLCULS HIDRÀULICS 

En la modelització, el software utilitzat per a la realització de les simulacions ha estat la 
versió 2.0 d’EPANET. En tots els casos s’ha tingut en compte que el model de l’equip de 
bombament (bomba submergible) subministra a la xarxa un cabal nominal de 1 l/s. A partir 
d’aquest valor s’han determinat les alçades manomètriques necessàries en cada cas per tal 
de determinar les necessitats energètiques del sistema en cada punt. 

L’equip de bombament està conformat per una bomba submergible connectada a una 
canonada vertical d’acer de 38 mm de diàmetre. La rugositat de la canonada d’acer s’ha 
establert com a 0,007 mm. La canonada arriba fins a unes arquetes situades en la superfície 
on es connecten a la xarxa de canonades de PEAD. 

 

Figura 2. Corba característica de la bomba. 
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A continuació s’adjunten els llistats i les figures resultants del càlcul hidràulic: 
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Figura 3. Nodes utilitzats en la simulació hidràulica.

 

Figura 4. Cotes de la xarxa de desguàs en els diferents nodes considerats. 

 

Figura 5. Velocitats obtingudes en la simulació hidràulica. 

 

5. CONCLUSIONS 

A la vista dels resultats, i amb els diàmetres proposats, es pot deduir que la xarxa funciona 
adequadament per als cabals considerats. El rang de velocitats és raonable i s’ajusta a un 
funcionament hidràulic apropiat. 
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APÈNDIX NÚM. 1 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA BOMBA 



 



Serie “AR”

Sumergibles 4” 

Aplicaciones:
Bombas sumergibles de 4” multiturbinas de elevado ren-
dimiento hidráulico especialmente indicadas para la eleva-
ción, distribución y presuización en instalaciones hidráulicas
civiles e industriales. Montaje en equipos de presión, cis-
ternas, sistemas de riego, de lavado, etc....

Características Constructivas:
Soporte y cuerpo superior ( con válvula de retención in-
corporada) en Acero inoxidable AISI 304 de fundición.
Incorporan un nuevo sistema antibloqueo «Turbina flo-
tante» generan una «resistencia absoluta al desgaste»
y máxima robustez y fiabilidad en el tiempo. 
Turbinas en Noryl y difusores en policarbonato. Eje en
acero inoxidable AISI 304. Camisa exterior en acero in-
oxidable AISI 304. Manguito guía superior interno en
caucho. Rejilla, cubre cable y válvula de retención en
acero inoxidable AISI 304.

Motor: 
Podemos escoger entre dos tipos de motor:

Motor FRANKLIN que cumple con la normativa DIN
e ISO y cuyas características principales son: Estator
hermético en acero inoxidable, acoplamiento inter-
nacional tipo NEMA, no necesita mantenimiento y
están lubricados por agua.

Motor FC que cumple con la normativa DIN e ISO y
cuyas características principales son: Estator de
acero inoxidable en baño de aceite atóxico, acopla-
miento internacional tipo NEMA, no necesita mante-
nimiento.

Temperatura máxima del agua: + 40º C

Applications:

4" submergible pumps with multiple impellers

with a high hydraulic performance, especially rec-

ommended for elevation, distribution and pres-

surisation in civil and industrial hydraulic

installations. Assembly in pressure units, cis-

terns, irrigation, washing systems, etc.

Construction: 

Support and upper body (with built-in retention

valve) in cast AISI 304 stainless steel.

They incorporate a new "Floating Impeller"That

generate and "absolute resistance to wear"

and maximum solidity and reliability with time.

Impellers and diffusers in Technopolymer "A".

Exterior cladding in AISI 304 stainless steel.

Motor:

We can choose between two types of

motors: 

FRANKLIN motor complying with DIN and ISO

standards with the following main features: Her-

metic stator in stainless steel, international

NEMA coupling, no need for maintenance, water

lubricated.

FC motor complying with DIN and ISO standards

with the following main features: Stator in stain-

less steel, international NEMA coupling, no need

for maintenance, atoxic oil lubricated.

Maximum water temperature: + 40º C.

II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400

4,3
2,8
1,6
5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3,0
4,3
2,8
1,6
5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3

10,6
6,9
4

20
-
-

35
-
-

40
-
-

20
-
-

35
-
-

40
-
-

50
-
-

0,75

1

1,5

0,75

1

1,5

2

0,55

0,75

1,1

0,55

0,75

1,1

1,5

126

173

253

95

127

195

234

105

141

208

85

115

183

218

86

117

169

79

107

170

202

60

81

117

72

95

155

185

30

39

52

64

83

137

153

41

56

92

110

38

40

69

80

Ø Impulsión: 11/4” - Outlet Ø: 11/4”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF

Potencia

“A”

752
723
723
941
913
913
1191
1163
1163
691
662
662
809
781
781
1057
1029
1029
1186
1157
1157

Longitud
Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 0,6 0,9 1,2 1,5 2,1 2,4

HP KW

AR 15-19 M

AR 15-19 T

AR 15-19 T

AR 15-26 M

AR 15-26 T

AR 15-26 T

AR 15-38 M

AR 15-38 T

AR 15-38 T 

AR 20-15 M

AR 20-15 T

AR 20-15 T

AR 20-20 M

AR 20-20 T

AR 20-20 T

AR 20-30 M

AR 20-30 T

AR 20-30 T

AR 20-36 M

AR 20-36 T

AR 20-36 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

Serie “AR”

Sumergibles 4”

II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
|| 230
||| 230
||| 400
|| 230
||| 230
||| 400
|| 230
||| 230
||| 400
||| 230
||| 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400

4,3
2,8
1,6
5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3,0
5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3

10,6
6,9
4

10,2
5,9
4,3
2,8
1,6
5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3,0
10,6
6,9
4,0
10,2
5,9
13,5
7,8
17,3
10,0

20
-
-

35
-
-

40
-
-

35
-
-

40
-
-

50
-
-
-
-

20
-
-

35
-
-

40
-
-

50
-
-
-
-
-
-
-
-

0,75

1

1,5

1

1,5

2

3

4

5,5

0,55

0,75

1,1

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

69

92

139

72

106

142

175

231

322

60

79

120

66

98

132

164

217

299

44

60

90

58

83

115

152

202

276

37

52

75

54

77

108

147

196

267

29

42

60

49

70

100

38

54

79

26

33

49

3 2,2 208 194 165 152 138 104 62

0,75

1

1,5

2

0,55

0,75

1,1

1,5

46

59

93

120

43

55

87

113

40

51

81

105

39

49

79

102

37

47

76

98

141

189

256

33

43

68

88

127

170

231

28

37

58

75

109

149

199

21

28

47

60

87

120

160

13

20

33

42

61

87

118

7

10

20

25

35

50

70

Ø Impulsión: 11/4” - Outlet Ø: 11/4”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF

Potencia

“A”

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 1,5 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6

HP KW

AR 30-10 M

AR 30-10 T

AR 30-10 T

AR 30-14 M

AR 30-14 T

AR 30-14 T

AR 30-20 M

AR 30-20 T

AR 30-20 T

AR 40-11 M

AR 40-11 T

AR 40-11 T

AR 40-16 M

AR 40-16 T

AR 40-16 T

AR 40-21 M

AR 40-21 T

AR 40-21 T

AR 40-32 T

AR 40-32 T

AR 60-07 M

AR 60-07 T

AR 60-07 T

AR 60-09 M

AR 60-09 T

AR 60-09 T

AR 60-14 M

AR 60-14 T

AR 60-14 T

AR 60-18 M

AR 60-18 T

AR 60-18 T

AR 60-27 T

AR 60-27 T

AR 60-35 T

AR 60-35 T

AR 60-48 T

AR 60-48 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

595
566
566
693
665
665
826
798
798
722
707
707
835
810
810
875
846
846
1227
1227
572
543
543
643
615
615
779
751
751
894
865
865
1123
1123
1441
1441
1836
1836

Longitud
Lenght



Serie “AR”

Sumergibles 4”

II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400

5,7
3,7
2,1
8,6
5,2
3,0
10,6
6,9
4,0
10,2
5,9
13,5
7,8
17,3
10,0

35
-
-

40
-
-

50
-
-
-
-
-
-
-
-

1

1,5

2

3

4

5,5

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

42

62

90

125

169

221

36

53

77

107

145

190

34

51

74

102

139

181

32

48

71

97

131

173

30

45

68

92

123

164

28

41

63

86

115

154

25

38

59

80

107

143

19

29

46

62

84

112

11

18

28

40

55

72

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF

Potencia

“A”

689
661
661
810
782
782
963
934
934
1187
1187
1555
1555
1901
1901

Longitud
Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6

HP KW

AR 110-07 M
AR 110-07 T
AR 110-07 T
AR 110-10 M
AR 110-10 T 
AR 110-10 T
AR 110-14 M
AR 110-14 T 
AR 110-14 T
AR 110-20 T 
AR 110-20 T
AR 110-27 T
AR 110-27 T
AR 110-36 T
AR 110-36 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

II 230
III 230
III 400
II 230
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400

8,6
5,2
3,0
10,6
6,9
4,0
10,2
5,9
13,5
7,8
17,3
10,0
23,7
13,7

40
-
-

50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

39

52

82

108

148

202

1,5

2

3

4

5,5

7,5

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

36

48

75

98

134

182

35

47

73

96

131

178

34

46

71

94

127

172

32

43

66

87

118

160

29

39

59

79

108

143

26

35

50

70

95

125

22

29

40

58

79

105

17

24

30

46

60

80

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF

Potencia

“A”

683
655
655
774
745
745
929
929
1204
1204
1504
1504
1936
1936

Longitud
Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

HP KW

AR 140-06 M
AR 140-06 T
AR 140-06 T
AR 140-08 M
AR 140-08 T
AR 140-08 T
AR 140-13 T
AR 140-13 T
AR 140-17 T
AR 140-17 T
AR 140-23 T
AR 140-23 T
AR 140-32 T
AR 140-32 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

Serie “AR”

Sumergibles 4”

III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400

-
-
-
-
-
-
-
-

10,2
5,9
13,5
7,8
17,3
10,0
23,7
13,7

51

70

97

125

2,2

3

4

5,5

3

4

5,5

7,5

41

57

79

102

39

54

76

98

37

52

73

94

35

49

69

89

32

45

64

81

24

34

50

65

12

18

27

37

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF
“A”

1032
1032
1387
1387
1732
1732
2187
2187

Longitud
Lenght

0 5,4 7,2 8,4 9,6 10,8 12 14 18 24

HP KW

AR 250-08 T
AR 250-08 T
AR 250-11 T
AR 250-11 T
AR 250-15 T
AR 250-15 T
AR 250-20 T
AR 250-20 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

Potencia

II 230
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400
III 230
III 400

50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Tipo
Type

Voltaje
Voltage

Cond.

µF
“A” 0 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6

HP KW

AR 200-07 M
AR 200-07 T
AR 200-07 T
AR 200-10 T
AR 200-10 T
AR 200-14 T
AR 200-14 T
AR 200-19 T
AR 200-19 T
AR 200-26 T
AR 200-26 T

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

Potencia

3

4

5,5

7,5

1,5

2,2

3

4

5,5

45

64

89

120

163

37

54

76

102

136

36

52

72

97

129

33

48

67

91

120

31

44

62

89

111

28

41

56

76

100

25

36

49

68

87

22

32

43

58

75

18

26

35

48

61

14

20

28

37

48

10,6
6,9
4

10,2
5,9
13,5
7,8
17,3
10

23,7
13,7

Longitud
Lenght

890
861
861
1046
1046
1496
1496
1778
1778
2257
2257

Caudal m3/h / Flow m3/h

Caudal m3/h / Flow m3/h
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1. DESCRIPCIÓ DE L'ARMARI ELÈCTRIC 

1.1. CARACTERÍSTIQUES 

L’armari elèctric haurà de ser de polièster de 1500 x 750 x 420 mm, amb índex de protecció 
IP65, placa de muntatge, teuladell, porta interior, porta planells, col·lector de terra, 
termòstat, ventilador, reixeta, sòcol de 60mm de fixació al terra i fixació a paret. 

L’armari haurà de disposar de bornes de connexió per a connectar l’alimentació general d’un 
embarrat de 80A ,400V, 50Hz 3 fases i neutre, que haurà d’estar protegit per protecció 
magneto tèrmica de 4 pols 80A. 

De l’embarrat s’alimentaran els cinc circuits de potència d’alimentació de les bombes i el 
circuit de maniobra de control. 

Els 5 circuits de potència estaran composats cada un d’ells per: 

- 1 Diferencial de 4 pols, 25A i 300mA amb contacte auxiliar. 

- 1 Guarda motor de 3 pols 2,5 – 4 A amb contacte auxiliar. 

- 1 Contactor de 3 pols 9A amb bobina a 230Vac i amb contacte auxiliar. 

- 3 Bornes connexió motor U, V, W per a cable de 6mm i 1 borna de terra. 

El circuit de maniobra estarà composat per:  

- 1 Diferencial de 2 pols, 25A i 30ma. 

- 1 Interruptor automàtic magneto tèrmic de 2 pols 5A. 

- 1 Interruptor automàtic magneto tèrmic de 2 pols 16A. 

- 1 Base tipus Schuko. 

- 10 Bases relé. 

- 10 Relés a 230Vac. 

- 5 Pilots vermells a 230Vac. amb etiqueta “FALLIDA” 

- 5 Pilots verds a 230Vac. amb etiqueta “MARXA” 

- 5 Selectors de tres posicions amb 2 contactes NA i etiquetes ”MAN-0-AUTO” 

- 20 bornes per a cable de 2,5 mm. 

 

1.2. MANIOBRA DE CONTROL 

A través d’un selector de 3 posicions per a cada bomba, es podrà seleccionar la marxa 
manual de la bomba, l’aturada de la bomba o el funcionament en automàtic de la bomba. 

El funcionament automàtic de cada una de les bombes serà controlada mitjançant 2 boies; la 
de nivell mínim que aturarà la bomba i la de nivell màxim, que la posarà en marxa. A tal 
efecte es portaran fins l’armari elèctric les connexions de les boies de cada una de les 
bombes les quals activaran un relé de marxa i un relé d’aturada que mitjançant la maniobra 
adequada, activarà o no el contactor de control de la bomba. 

Mitjançant un pilot de color vermell es senyalitzarà la fallida del diferencial o del magneto 
tèrmic  del circuit de potència de la bomba. Mitjançant un pilot de color verd es senyalitzarà 
la marxa de la bomba. 

S’ adjunta esquema tipus al DOCUMENT nº 2: PLÀNOLS.  

 

2. CABLEJAT  

Des del quadre elèctric sortiran cap a cada una de les cinc bombes les següents mànegues de 
connexió elèctrica: 

- 1 Mànega de potencia de 4 x 6 mm per connectar les bornes de potència de la bomba. 

- 2 Mànegues de control de 3 x 2,5 mm per connectar les dues boies de nivell de cada 
pou. 

A peu de cada un del pous, s’haurà de preveure una caixa de connexió, estanca per 
empalmar les connexions elèctriques de potencia i control de les bombes i les boies de 
nivell. 

L’entrada / sortida dels cables al quadre elèctric o a les caixes de connexió es farà mitjançant 
premsa estopes que garanteixin l’estanquitat de l’interior del quadre, de les caixes i un 
adequat aïllament de les connexions i equips amb el medi. 

 

3. ALTRES CONSIDERACIONS 

El dimensionat de l’aparellatge elèctric de baixa tensió s’ha realitzat per a bombes de 1,5CV 
trifàsiques a 400V 50Hz. En el cas de redimensionat de les bombes, s’haurà de revisar 
l’armari elèctric, adequant-ho a les noves necessitats.  

A l’armari s’ha de preveure un espai de reserva per a la futura implementació d’un sistema 
de supervisió i control basada en PLC per la qual cosa els elements s’hauran d’agrupar al 
màxim, en la mesura del possible, per a deixar el major espai de reserva  possible. 

El equips i instal·lacions elèctriques hauran de complir amb la normativa i reglamentes 
vigents a Catalunya en el moment de la seva fabricació o instal·lació. 

S’ha considerat, a nivell pressupostari, la disposició d’un total d'onze arquetes en la xarxa 
elèctrica, que s'haurien de col·locar en els creuaments de les rases per a facilitar la 
instal·lació del cablejat.   
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1.- OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 
característiques tècniques i els càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis 
afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures i els nous subministraments 
per a la barrera hidràulica de Can Planas, al T.M. de Cerdanyola del Vallès  

2.- SERVEIS EXISTENTS 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte, han estat els següents: 

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a 
la localització, la identificació i la caracterització dels serveis existents que poden 
quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els 
serveis existents, identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànol 9 del 
Document nº 2 Plànols). 

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, 
està obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cales si és 
necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

2.1. RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EXISTENTS  

Xarxa Companyies Serveis existents 

Elèctrica Endesa Vallès Línea soterrada de AT /MT 

 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

2.1.1. Xarxa elèctrica 

2.1.1.1 Endesa  

Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de alta i mitja tensió en aquesta zona: 

2.1.1.2 Alta/Mitja tensió  

Hi ha una línia d'alta/mitja tensió soterrada al sector oest de l'àmbit d'actuació, vorejant els 
terrenys del Castell de Sant Marçal. 

2.2. DOCUMENTACIÓ UTILITZADA 

2.2.1. Cartes de petició 

A continuació s’adjunten les cartes de petició de serveis de les companyies que s’han 
sol·licitat via carta o web. En els plànols de Projecte hi ha aquests serveis dibuixats sobre la 
base de Projecte.  
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2.2.2. Respostes rebudes 

 

A continuació es llisten els informes lliurats per les companyies. L'Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, ENAGAS, VODAFONE, ATLL, GAS NATURAL i JAZZTEL no van presentar cartografia 
però van respondre directament via e-mail expressant que NO tenien cap instal·lació en 
l'àmbit d'actuació del projecte.  
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3.- SERVEIS AFECTATS 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 

 

3.1. RELACIÓ D’AFECTACIONS I PROPOSTES DE SOLUCIÓ 

 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Elèctrica Endesa Vallès Xarxa AT/MY Soterrada 

Creuament de la nova línia 
per sota o per sobre de 
l’existent (depenent de la cota 
que porti l’existent. Es 
realitzaran cales per la 
localització exacta del serveis 
existents i una d’excavació en 
mina en el cas de passar per 
sota, en un tram 
suficientment llarg per poder 
fer el creuament sense 
problemes. S'afegiran les  
proteccions necessàries entre 
serveis que dicta Endesa 

 

3.1.1. Xarxa elèctrica 

3.1.1.1 Descripció de la solució 

En tractar-se d'un creuament puntual no caldrà cap desviament de la línia existent. Es 
proposa el creuament de la nova línia per sota o per sobre de l’existent, depenent de la cota 
que porti l’existent. Es realitzaran cales per la localització exacta del serveis existents i una 
excavació en mina en el cas de que fos necessari passar per sota. Es tracta d'un tram 
suficientment llarg per poder fer el creuament sense complicacions. S'afegiran les  
proteccions necessàries entre serveis que dicta Endesa. 

 

3.1.1.2 Pressupost 

S'ha fet una valoració d'execució material, inclosa en el pressupost general, de 1004.12 € 
(IVA inclòs) en previsió de les feines descrites en el punt anterior.  
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3.2. TAULA RESUM DE SERVEIS I D’INSTAL·LACIONS AFECTATS DE COMPANYIES 

 

Companyies Propostes de solució 
Pressupost     
(IVA inclòs) 

Endesa Vallès 

Creuament de la nova línia per sota o per sobre de l’existent 
(depenent de la cota que porti l’existent. Es realitzaran cales 
per la localització exacta del serveis existents i una d’excavació 
en mina en el cas de passar per sota, en un tram suficientment 
llarg per poder fer el creuament sense problemes. S'afegiran 
les  proteccions necessàries entre serveis que dicta Endesa 

1004.12 € 

 



 



  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

  

ANNEX NÚM. 11 

DISPONIBILITAT DE TERRENYS 

  



 



  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

 

 

DOCUMENT Nº 1. MEMORIA i ANNEXOS.  
ANNEX NÚM. 11 DISPONIBILITAT DE TERRENYS 1 

ÍNDEX 

1. DISPONIBILITAT DE TERRENYS ............................................................................................... 2 

2. CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS ...................................................................... 2 

3. CONDICIONS DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR........................................................ 3 

  



  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

 

 

DOCUMENT Nº 1. MEMORIA i ANNEXOS.  
ANNEX NÚM. 11 DISPONIBILITAT DE TERRENYS 2 

1. DISPONIBILITAT DE TERRENYS 

Segons l’article 59.3 del Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre 
direccional de Cerdanyola del Vallès que s’adjunta, l’administració actuant en matèria de 
gestió del sòl al Parc de l’Alba és el Consorci urbanístic del Centre direccional de Cerdanyola 
del Vallès. S’adjunta escrit del Director del Consorci, que certifica poder acomplir amb totes 
les garanties per la disponibilitat del sòl. Per tant, no existeix cap impediment en aquest 
sentit per a executar els treballs descrits en el present projecte. 

 

2. CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS 
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3. CONDICIONS DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR 
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PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 01 FASE I

Titol 3 01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)

Titol 4 01 POU

FS06 Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors) (P - 25) 20,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 0,00 55,46 0,00 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

FS07 Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors) (P - 26) 76,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA13A0H Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE_EN_ISO 306

0,00 75,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1800A Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de
trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2

0,00 120,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 01 FASE I
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Titol 3 01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)

Titol 4 02 ARQUETA

F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6) 10,580 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE-EN 12350-2

4,00 15,53 62,12 Si 4 0,000 1,0000 Tram

F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 7) 8,966 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Estadístic

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 8)

717,280 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

0,00 66,87 0,00 2 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

0,00 126,45 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global

FDDZV010 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb
formigó (P - 11)

4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

0,00 572,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 01 FASE I

Titol 3 02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)

Titol 4 01 PIEZÒMETRE

FS30 Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 46) 172,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

FS31 Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 47) 78,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 0,00 55,46 0,00 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 01 FASE I

Titol 3 02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)

Titol 4 02 ARQUETA

F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6) 11,520 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE-EN 12350-2

4,00 15,53 62,12 Si 4 0,000 1,0000 Tram

F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 7) 2,328 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

0,00 92,04 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Estadístic

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 8)

186,240 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

0,00 66,87 0,00 2 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

0,00 126,45 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global

FDDZV020 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb
formigó (P - 12)

8,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

0,00 572,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)

Titol 4 01 POU

FS06 Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors) (P - 25) 30,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 0,00 55,46 0,00 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

FS07 Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors) (P - 26) 114,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA13A0H Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE_EN_ISO 306

1,00 75,34 75,34 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1800A Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de
trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2

1,00 120,16 120,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)
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Titol 4 02 ARQUETA

F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6) 15,870 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE-EN 12350-2

4,00 15,53 62,12 Si 4 0,000 1,0000 Tram

F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 7) 13,449 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

0,00 92,04 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Estadístic

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 8)

1.075,920 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

0,00 66,87 0,00 2 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

2,00 126,45 252,90 Si 2 0,000 1,0000 Global

FDDZV010 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb
formigó (P - 11)

6,000 u

Tipus de Control: Control de recepció
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JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

0,00 572,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)

Titol 4 01 POU

FS30 Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 46) 172,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

1,00 177,47 177,47 Si 1 0,000 1,0000 Global

FS31 Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 47) 78,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 0,00 55,46 0,00 1 500,000 U 1,0000 Global

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)

Titol 4 02 ARQUETA

F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6) 11,520 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE-EN 12350-2

4,00 15,53 62,12 Si 4 0,000 1,0000 Tram

F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 7) 2,328 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

0,00 92,04 0,00 3 100,000 M3 1,0000 Estadístic

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 8)

186,240 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

2,00 66,87 133,74 2 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

0,00 126,45 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global

FDDZV020 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb
formigó (P - 12)

8,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 03 XARXA D'AIGUA

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

F2A1UA05 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o granítica de granulometria 0-3 mm, segons PG3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra (P - 4) 294,149 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

1,00 16,48 16,48 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 100,94 100,94 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 4,0000 Estadístic

F228U015 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % tongada de coronament. Totalment col·locat.  (P - 3)

359,773 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

1,00 16,48 16,48 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 100,94 100,94 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 4,0000 Estadístic

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 03 XARXA D'AIGUA

Titol 4 02 CANONADES

FFB1U745 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 14)

166,090 m

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11

Tipus de Control: Control de recepció

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

1,00 259,00 259,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

1,00 284,90 284,90 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H401 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

1,00 440,30 440,30 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

1,00 56,25 56,25 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG16000 Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 1,00 25,90 25,90 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

JFV2140C Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 1,00 1.365,98 1.365,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 0,00 505,65 0,00 1 2.000,000 M 1,0000 Global

FFB1U945 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,  UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o
a  pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 15)

127,750 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 12

JFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 259,00 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 284,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H401 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 440,30 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG16000 Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 0,00 25,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

JFV2140C Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 0,00 1.365,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 505,65 505,65 1 2.000,000 M 1,0000 Global

FFB1UA45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió  o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 16)

109,140 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 259,00 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13

JFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 284,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H401 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 440,30 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG16000 Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 0,00 25,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

JFV2140C Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 0,00 1.365,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 0,00 505,65 0,00 1 2.000,000 M 1,0000 Global

FFB1UC45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bars de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió  o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.  Amidament metres realment
col·locats (P - 17)

106,170 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 259,00 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 284,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14

JFA1H401 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 440,30 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG16000 Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 0,00 25,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

JFV2140C Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 0,00 1.365,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 0,00 505,65 0,00 1 2.000,000 M 1,0000 Global

FFB1UE45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió  o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 18)

39,600 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA19C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

0,00 177,47 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 259,00 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 284,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFA1H401 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

0,00 440,30 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 15

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

0,00 56,25 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

JFG16000 Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 0,00 25,90 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

JFV2140C Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 0,00 1.365,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 0,00 505,65 0,00 1 2.000,000 M 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto ES00134

Capítulo 02 FASE II

Titol 3 04 XARXA ELECTRICA

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

F228U015 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % tongada de coronament. Totalment col·locat.  (P - 3)

167,154 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

0,00 16,48 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

0,00 59,84 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 16

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 100,94 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 4,0000 Estadístic
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PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01 POU 68.127,50 0,00 0,00

Titol 4 01.01.01.02 ARQUETA 6.595,80 338,24 5,13

Titol 3 01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS) 74.723,30 338,24 0,45

Titol 4 01.01.02.01 PIEZÒMETRE 37.709,89 55,46 0,15

Titol 4 01.01.02.02 ARQUETA 3.581,15 62,12 1,73

Titol 4 01.01.02.03 EQUIPS 7.401,80 0,00 0,00

Titol 3 01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 48.692,84 117,58 0,24

Titol 4 01.02.01.01 POU 82.734,75 195,50 0,24

Titol 4 01.02.01.02 ARQUETA 9.893,70 315,02 3,18

Titol 3 01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 92.628,45 510,52 0,55

Titol 4 01.02.02.01 POU 37.709,89 232,93 0,62

Titol 4 01.02.02.02 ARQUETA 3.581,15 768,24 21,45

Titol 4 01.02.02.03 EQUIPS 6.211,80 0,00 0,00

Titol 3 01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 47.502,84 1.001,17 2,11

Titol 4 01.02.03.01 MOVIMENT DE TERRES 26.900,26 737,56 2,74

Titol 4 01.02.03.02 CANONADES 6.437,48 2.937,98 45,64

Titol 4 01.02.03.03 ALTRES 19.588,02 0,00 0,00

Titol 3 01.02.03 XARXA D'AIGUA 52.925,76 3.675,54 6,94

Titol 4 01.02.04.01 MOVIMENT DE TERRES 9.021,95 63,30 0,70

Titol 4 01.02.04.02 CANALITZACIÓ 22.860,15 0,00 0,00

Titol 4 01.02.04.03 INSTAL.LACIONS 35.197,15 0,00 0,00

Titol 3 01.02.04 XARXA ELECTRICA 67.079,25 63,30 0,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

383.552,44 5.706,35 1,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS) 74.723,30 338,24 0,45

Titol 3 01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 48.692,84 117,58 0,24

Capítulo 01.01 FASE I 123.416,14 455,82 0,37

Titol 3 01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 92.628,45 510,52 0,55

Titol 3 01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 47.502,84 1.001,17 2,11

Titol 3 01.02.03 XARXA D'AIGUA 52.925,76 3.675,54 6,94

Titol 3 01.02.04 XARXA ELECTRICA 67.079,25 63,30 0,09

Capítulo 01.02 FASE II 260.136,30 5.250,53 2,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

383.552,44 5.706,35 1,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01 FASE I 123.416,14 455,82 0,37

Capítulo 01.02 FASE II 260.136,30 5.250,53 2,02

Obra 01 Presupuesto ES00134 383.552,44 5.706,35 1,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

383.552,44 5.706,35 1,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto ES00134 383.552,44 5.706,35 1,49

Obra 01 383.552,44 5.706,35 1,49

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Pressupost del Pla de Control de Qualitat del Projecte Executiu de la  Barrera Hidràulica
de Can Planas a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)01

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació
màxima respecte la generatriu (P - 21)

0,00056,25 0,00

2 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una
mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 15)

0,00075,34 0,00

3 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 17)

0,000177,47 0,00

4 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt
de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE-EN
1452-2 (P - 16)

0,000120,16 0,00

5 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2 (P - 14)

0,00055,46 0,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 0,00

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)01

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
9)

4,00015,53 62,12

2 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094 (P - 11)

0,00066,87 0,00

3 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses,
segons la norma UNE EN ISO 15630-3 (P - 12)

0,000126,45 0,00

4 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 13)

0,000572,38 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

3,00092,04 276,12

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 338,24

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 PIEZÒMETRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament

0,000177,47 0,00

EUR
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d'aigua del MOPT (P - 17)

2 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2 (P - 14)

1,00055,46 55,46

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 55,46

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

0,00092,04 0,00

2 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses,
segons la norma UNE EN ISO 15630-3 (P - 12)

0,000126,45 0,00

3 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094 (P - 11)

0,00066,87 0,00

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
9)

4,00015,53 62,12

5 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 13)

0,000572,38 0,00

TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 62,12

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)01

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 17)

0,000177,47 0,00

2 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació
màxima respecte la generatriu (P - 21)

0,00056,25 0,00

3 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2 (P - 14)

0,00055,46 0,00

4 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una
mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 15)

1,00075,34 75,34

5 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt
de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE-EN
1452-2 (P - 16)

1,000120,16 120,16

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 195,50

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

EUR
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TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)01

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses,
segons la norma UNE EN ISO 15630-3 (P - 12)

2,000126,45 252,90

2 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094 (P - 11)

0,00066,87 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

0,00092,04 0,00

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
9)

4,00015,53 62,12

5 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 13)

0,000572,38 0,00

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 315,02

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 17)

1,000177,47 177,47

2 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2 (P - 14)

1,00055,46 55,46

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 232,93

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses,
segons la norma UNE EN ISO 15630-3 (P - 12)

0,000126,45 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

0,00092,04 0,00

3 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma
UNE 36094 (P - 11)

2,00066,87 133,74

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
9)

4,00015,53 62,12

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 195,86

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA D'AIGUA03

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 6)

2,00035,72 71,44

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

2,00032,54 65,08

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 5)

2,000100,94 201,88

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 3)

2,00033,50 67,00

5 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o
NLT 152-89 (P - 2)

2,00016,48 32,96

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 8)

10,00012,66 126,60

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

2,00059,84 119,68

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

2,00026,46 52,92

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 737,56

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA D'AIGUA03

TITOL 4 CANONADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 22) 1,00025,90 25,90

2 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec
de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua (P - 19)

1,000284,90 284,90

3 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 18)

1,000259,00 259,00

4 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 17)

0,000177,47 0,00

5 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units
pel junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua (P - 20)

1,000440,30 440,30

6 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació
màxima respecte la generatriu (P - 21)

1,00056,25 56,25

EUR
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7 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 23)

1,0001.365,98 1.365,98

8 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams
de xarxes de tuberies (P - 24)

1,000505,65 505,65

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 2.937,98

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA ELECTRICA04

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 3)

0,00033,50 0,00

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 8)

5,00012,66 63,30

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

0,00032,54 0,00

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 6)

0,00035,72 0,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 5)

0,000100,94 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

0,00059,84 0,00

7 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o
NLT 152-89 (P - 2)

0,00016,48 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

0,00026,46 0,00

TITOL 4TOTAL 01.02.04.01 63,30

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:12/02/15 1Data:

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.01.01.01 POU 0,00
Titol 4 01.01.01.02 ARQUETA 338,24

01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)Titol 3 338,24

Titol 4 01.01.02.01 PIEZÒMETRE 55,46
Titol 4 01.01.02.02 ARQUETA 62,12
Titol 4 01.01.02.03 EQUIPS 0,00

01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)Titol 3 117,58

Titol 4 01.02.01.01 POU 195,50
Titol 4 01.02.01.02 ARQUETA 315,02

01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)Titol 3 510,52

Titol 4 01.02.02.01 POU 232,93
Titol 4 01.02.02.02 ARQUETA 195,86
Titol 4 01.02.02.03 EQUIPS 0,00

01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)Titol 3 428,79

Titol 4 01.02.03.01 MOVIMENT DE TERRES 737,56
Titol 4 01.02.03.02 CANONADES 2.937,98
Titol 4 01.02.03.03 ALTRES 0,00

01.02.03 XARXA D'AIGUATitol 3 3.675,54

Titol 4 01.02.04.01 MOVIMENT DE TERRES 63,30
Titol 4 01.02.04.02 CANALITZACIÓ 0,00
Titol 4 01.02.04.03 INSTAL.LACIONS 0,00

01.02.04 XARXA ELECTRICATitol 3 63,30

5.133,97

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS) 338,24
Titol 3 01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 117,58

01.01 FASE ICapítulo 455,82

Titol 3 01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 510,52
Titol 3 01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 428,79
Titol 3 01.02.03 XARXA D'AIGUA 3.675,54
Titol 3 01.02.04 XARXA ELECTRICA 63,30

01.02 FASE IICapítulo 4.678,15

5.133,97

NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 FASE I 455,82
Capítulo 01.02 FASE II 4.678,15

01 Pressupost  PCQObra 5.133,97

5.133,97

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ 5.133,97

5.133,97

EUR
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TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.133,97€
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quips a obra
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Conseqüènc

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament
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tabilitat del terre

arxa enrere, pn

onèixer les seve
disposa de la 

. 

bricant. 

ehicles situats e

ble  Evita

cos anteriors

guants, etc.) 

r caigudes. 

es operacions 

licada 

cació  Esta

Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

Evita

cos anteriors

sques (en espec

eny. 

neumàtics, botz

es actuacions e
qualificació i a

en el radi de tre

at  

inicials de 

at

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

cial han de 

zina, nivell 

en obra. 
autorització 

eball de la 

25 



Memòria
BARRER

 

 

mateixa. 

 
 
Urbanitz
 

Operacio

Un cop r
maquinàr
 

 
 
Identificac

  Risc  

 - Caigud

 - Caigud

 - Despre

 - Atropel

 - Bolcada
maquinàr

 - Interfer

 - Distorsi

 - Inundac

 

Relació d

- Casc de
- Roba de
- Guants 
- Calçat d
- Armilla r
- Ulleres 
- Roba im
- Mascare
 

 

Mesures

Els opera
Els trebal
El person
Quan els 
tall i no m
L'accés i
recolzada
rasa. 
Es dispos
travada tr
Abans de
Quedaran
S'estibarà
S'estendr
de ferro d
S'estendr
realitzar e
Es revisa
camins, t
Es revisa
pneumàti
Quan hi 

a ESS  
RA HIDRÀUL
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ons a desenvo

replantejades le
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.  Mitja
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e 
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rs en aquells ca
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YOLA DEL V
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ques pròpies de
ecte a realitzar. 

la prevenció a

Conseqüèncie

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  
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per a la realitzac
èria. 
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alor, que haurà 
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a vora d'una ras
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moviment de terr

nspeccionarà d

VALLÈS 

rres - Rases 

e excavació de 
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es  Qualifica

Tolerable

Moderat 

Tolerable

nt Moderat 
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Tolerable
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 Evitat 
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ents del terreny
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ès. 
nditat del 

a i estarà 
vora de la 

rectament 

. 

nt rodons 

treballs a 

ximitat de 

e martells 

, tensant 

ses 

estampi
S'extrem
Els elem
Els elem
En final
amb un 
Quan es
cada 10
Les boq
entornpe
Els amp
S'ha d'a
Il·lumina
Es col·lo
En rase
vigilànci
Neteja i 
 
 

 
 
Urbanit
 

Operac

Un cop
maquinà
 

 
 
Identifica

  Risc 

 - Caigu

 - Desplo

 - Esfond

 - Atrope

 - Bolcad
maquinà

 - Interfe

 - Distor

 - Inunda

 - Electro

 - Ambie

 

Relació

- Casc d
- Roba d
- Guants
- Calçat
- Armilla
- Ulleres
- Roba i
- Masca
- Arnès 
 

 

Mesure

idors fluixos, es
marà la vigilànc
ments de l'apunt
ments de l'apunt
litzar la jornada
tauler resistent

s prevegi el pas
0 metres. 
ques de les ras
eu que impedei

ples de les rases
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ia a l'exterior, q
 ordre en l'obra
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ació i avaluació
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om de terres i r

drament de les 
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da, xoc i falses 
ària d'excavació

erències amb co

rsió dels fluxos d
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de seguretat. 
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de seguretat. 
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at major de 1,30
ue a més d'ajud
. 
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olupar previste
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ns arribar a la co

ó de riscos am

al a diferent nive

oques  

parets del pou.

sones.  

maniobres de la
ó.  

onduccions subt

de trànsit habitu

 

saris i l'eficàcia

antiprojeccions
er temps plujós
amb filtre mecàn

i proteccions t

sprés de la pluja
durant les opera
poden utilitzar c
tilitzaran per do

cions llargues, e
ent equivalent. 
vehicles costat 

nvenientment p
e materials. 
s mínims estable
quinària en mov

it amb baranes
0 metres, semp
dar en el treball 

nt i fonamen

es en el projec

avació, es rea
ota d'excavació

mb la valoració 

Pr

ell  Mi

Mi

  Ba

Ba

a Mi

terrànies  Ba

uals.  Mi

Mi

Ba

Ba

a del qual ha s

nic recanviable

tècniques adop
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pre que estiguin
donarà la veu d

ntació - Mov

te 

litzaran els tre
exigida pel proj

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

tja  

aixa  

aixa  

tja  

aixa  

tja  

tja  

aixa  

aixa  

sigut avaluada 

ptades, tenden

í com en tornar 
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per enfilar, pujar
al·lacions, condu
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excavació, es d

ançant baranes

r la seguretat 

n els operaris tr
d'alarma en cas

viment de te

eballs propis d
ojecte a realitzar

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

nts a controlar 

de dies de desc
n prevenció d'es
r o baixar per les
uccions o quals
es rases de pro

isposaran tanqu

s de protecció 

reballant al seu 
s d'emergència. 

erres - Rases
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r. 
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Tolerab
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t Tolerab
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sevol altre eleme
ofunditat major 

ues mòbils que 
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u interior, es ma

s i pous - Ex

s mateixos mit

licada 
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ant  No e
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at 
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Els opera
Els trebal
El person
El person
L'accés i 
de sabate
Abans de
No es po
Els eleme
En desco
les accion
No s'utili
intoxicaci
Quan la p
Quan la 
distància 
Quan cal
especialm
Els eleme
Els eleme
En finalitz
un tauler 
Quan es 
cada 10 m
S'ha d'as
Il·luminac
En pous 
vigilància
Neteja i o
 
 

 
 
Urbanitz
 

Operacio

La perfo
d'extracc
 
La perfor
perforació
 

 
 
Identificac

  Risc  

 - Caigud

 - Caigud

 - Caigud

 - Sobree

 - Xocs i c

 - Cops i t

 - Petjade

 - Atrapam

 - Soroll.  

 

Relació d

- Casc de

a ESS  
RA HIDRÀUL

aris tindran els e
lls estaran supe
nal que executi e
nal que ha de tre
sortida del pou

es antilliscants. 
e l'inici dels treb
drà apilar en un
ents auxiliars es
obrir qualsevol t
ns a seguir. 
tzarà maquinà
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profunditat del 
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a a l'exterior, que
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ons a desenvo
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a de persones a

a de persones a

a d'objectes en 

sforços o postu

cops contra obje

talls per objecte

es sobre objecte
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d'EPIs necessa

e seguretat. 

LICA DE CA

equips de protec
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els treballs de p
eballar en aque

u s'efectuarà mit
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ans de l'inici dels
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de vianants o ve

cament la maqu
e seguretat. 
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lupar previstes
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a diferent nivell.

manipulació.  
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AN PLANAS A
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pre que les con
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  Mitja
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Mitja

Mitja
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objectes  Mitja
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e 
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de l'eficàcia de 
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boques dels po
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els operaris tre
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rreny siguin tals

la prevenció a

Conseqüèncie

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  
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VALLÈS 

ció de les tasque

s de treballs. 
scos als que pot
art superior del p

erdes o movime
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isant a la Direcc

s pous, en pre
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o baixar per les 
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ballant al seu i
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per posterior c
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adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

Tolerable

Tolerable

Moderat 

Moderat 
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Moderat 
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pou que estarà 
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evenció d'accid
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nterior, es man
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ol·locació de la

agi entrada d'a
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ació  Estat 

e  Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

proveïda 

. 

el pou. 
erquè dicti 

dents per 

da a una 

rs fluixos, 

nt. 
30 m amb 

es luminin 

ntindrà un 

a bomba 

igua a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Roba d
- Guants
- Calçat
- Ulleres
- Roba i
 

 

Mesure

Els oper
Els treba
Es proh
La recep
Es realit
de segu
S'acotar
Revisare
Posarem
Es susp
Es mant

 
 
Urbanit
 

Operac

En aque
posterio
diàmetre
 
Els tubs
 

 
 
Identifica

  Risc 

 - Petjad

 - Caigu

 - Caigu
esfondra

 - Caigu

 - Atrapa

 - Atrapa
maquinà

 - Xocs i

 - Xocs i

 - Cops 

 - Sobre
movime

 - Atrope

 

Relació

- Casc d
- Calçat
- Roba d
- Guants
- Armilla

de treball. 
s de cuir. 
t de seguretat. 
s de seguretat a
impermeable pe

es preventives 

raris tindran els
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da d'objectes e

ament o aixafam

ament o aixafam
ària o vehicles 

i cops contra ob

i cops contra ob
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eesforços, postu
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ó d'EPIs necess

de seguretat. 
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de treball. 
s de cuir. 
a reflectant. 

antiprojeccions
er temps plujós
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umàtics. 

LICA DE CA

lupar previstes

'utilitzarà en l'ob

punts de càrreg

de riscos amb

xar de la caixa) 

talussos  

a o baixada del 

ell (en entrar o s

aris i l'eficàcia 

s obligatori per 

atori 

s fred). 

proteccions tè

de caràcter gen

n en aquesta ob

endavant. 

enrere. 

de gir. 

ó davanters i po

utomàtic de mar

a antiimpacte. 

a cabina. 

ir la càrrega 

omençar el treba

s 

 

AN PLANAS A

s en el projecte

bra per transpo

ga i descàrrega

b la valoració d

Pro

 Baix

Baix

Baix

Mitja

sortir)  Baix

del qual ha sig

a abandonar la 

ècniques adopt

neral: 

bra disposaran d

osteriors. 

rxa enrere. 

all, s'inspeccion

A CERDANY

e 

rtar els contenid

a ha de ser pro

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

xa  

xa  

a  

xa  

gut avaluada 

cabina). 

tades, tendents

dels següents m

arà el bon estat

YOLA DEL V

dors on s'aboqu

ou ampla per p

la prevenció a

Conseqüèncie

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Extremadamen
danyós  

s a controlar i 

mitjans en perfe

t de: 

VALLÈS 

uen la runa i les

permetre la circu

adoptada i aplic

es  Qualifica

nt Moderat 

Tolerable

nt Moderat 

Moderat 

nt Moderat 

reduir els risco

cte estat de fun

s terres tretes d

ulació fins i tot 

cada 

ació  Estat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

os anteriors 

ncionament: 

e l'obra a 

la cruïlla 

 

 

 

 

 

• La• Es • Es 
 
C) Mesu
 • Les• Si • Es 

els• Pe• No• No• No• No• Ab• No• Si • Ca• Els
foc• Si • En• Si 
infl• Vig• Pre• Ab• No• Si 
al m

 

 
 
Camió 
 

Operac

L'utilitza
les vies 
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Atropel

 Bolcade

 Col·lisio

 Atrapam

 Sorolls 

 Vibracio

 Soroll a

 Caigude

càrrega seca e

s prohibirà carre

s col·locaran top

ures preventives

s entrades i sor

per qualsevol c

s prohibirà expre
s riscos de sobre

er pujar i baixar 

o pujar a la màq

o fer -ajustamen

o permetre que p

o treballar amb e

bans de posar e

o guardar carbur

s'escalfa el mot

anviar l'oli del m

s líquids de la b
c. 

s'ha de manipu

n aturar el camió

cal arrencar e
lamables i podr

gilar constantme

endre tota class

bans de pujar a 

o arrencar el cam

es toca una líni
mateix temps. E

gòndola 

cions a desenvo

arem per trasllad
urbanes i interu

ació i avaluació

lament de perso

es  

ons  

ments  

propis i ambien

ons  

ambiental  

es al pujar o ba

es regarà per ev

gar per damunt

palls de final de 

s a seguir pel co

rtides a l'obra es

ircumstància ha

essament carreg
ecàrrega. El con

del camió utilitz

uina utilitzant le

ts- amb el moto

persones no au

el camió en situ

n marxa el moto

rant ni draps gre

tor, no aixecar e

otor i del sistem

bateria despren

lar el sistema e

ó, posar tacs d'im

l camió amb la
ia explotar. 

ent la pressió de

se de precaucio

la cabina, dona

mió sense have

ia elèctrica amb
Evitar també, qu

olupar previste

dar a l'obra maq
urbanes durant 

ó de riscos am

ones  

ntals  

aixar de la màqu

vitar aixecar pols

t de la seva càrr

recorregut a un

onductor: 

s realitzaran am

agués de parar 

gar els camions
nductor romand

zar els esglaons

es llantes, rodes

or en marxa, es 

utoritzades pugin

acions de  mitja

or, o bé abans d

eixats al camió,

en calent la tapa

ma hidràulic en f

en gasos inflam

elèctric, desconn

mmobilització e

a bateria d'un a

els pneumàtics.

ons al maniobrar

ar una volta com

er baixat la caixa

b el camió, sorti
ue ningú toqui te

es en el projec

quinària pesada
els desplaçame

mb la valoració 

Pr

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

uina  Ba

s. 

rega màxima. 

 mínim de 2 me

mb precaució au

a la rampa el ve

s per damunt de
drà fora de la ca

s i les nanses dis

s o altres sortint

poden quedar a

n o condueixin e

ana avaria- , aba

d'abandonar la c

 es pot calar foc

a del radiador, e

fred. 

mables, si s'han

nectar la màquin

en les rodes. 

altre vehicle, vig

 

r amb el camió. 

mpleta al vehicle

a, ja que es pod

r de la cabina i 
erra i camió a la

te 

a, de grans dim
ents d'aquest tip

de l'eficàcia de

obabilitat  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

etres de la vora 

uxiliat pels senya

ehicle quedarà 

e la càrrega mà
abina durant la c

sposades en el

ts. 

atrapats. 

el camió. 

ans de treballar

cabina, assegu

c. 

es poden patir c

n de manipular, 

na i treure la cla

gilar les espurn

 

e per vigilar que 

den tocar línies 

saltar el més ll
a vegada, hi ha 

mensions o dota
pus de maquinà

e la prevenció 

Conseqüènc

Extremadame
danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

superior dels ta

als d'un membre

frenat i calçat a

àxima marcada 
càrrega. 

vehicle. 

r, reparar bé. 

rar-se que ha in

cremades. 

fer-ho amb gua

au de contacte. 

nes, ja que els 

no hi hagi ningú

elèctriques. 

uny possible ev
molt perill d'elec

des de cadenes
ària. 

adoptada i apl

ies  Qualific

ent Modera

ent Modera

Tolerab

ent Modera

Tolerab

Tolerab

Tolerab

Tolerab

alussos. 

e de l'obra. 

amb topalls. 

pel fabricant, p

nstal·lat el fre de

ants, no fumar 

 gasos de la b

ú dormint a pro

vitant tocar terra
ctrocució. 

s, per a evitar m

licada 

cació  Esta

at  Evita

at  Evita

ble  Evita

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

er prevenir 

e mà. 

ni apropar 

bateria són 

p. 

a i el camió 

molèsties a 

at 

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  
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 Cremade
mantenim

 Contamin

 Sobreesf

 

Relació d

- Casc de
- Roba de
- Guants 
- Cinturó 
- Calçat a
- Roba d'
 

 

Mesures

Els acces
La màqui
Es senya
de fi de re
en el mov
Abans de
frenada, p
L'operari 
Els accid
exagerad
sota dels 
No es car
Es prohib
transports
en la com
El camió 
poca visib
Es col·loc
Serà imp
Es prohib
Queda to
Als condu
 

 
 

9.1.4. M
 
Compac
 

Operacio

Aquesta 
accentua
La rodadu
S'utilitzar
Podem ta
l'obra.  
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Els deriv
(cremade

 Bolcada 

a ESS  
RA HIDRÀUL

es durant les op
ment  

nació per CO  

forços  

d'EPIs necessa

e seguretat (d'ús
e treball. 
de cuir. 
elàstic antivibra

antilliscant. 
abric (en temps

 preventives i 

ssos i camins pe
ina haurà d'esta
alitzaran totes le
ecorregut, dava
viment de terres
e posar en serve
pneumàtics, ba
que manegi la 
ents més freqü

dament, evitant 
 20 km / h. 
rregarà la gònd
beix transporta
s a les disposic

munitat o comun
gòndola, sobre

bilitat, per això h
caran límits que
rescindible disp

birà la circulació
otalment prohibit
uctors se'ls com

Màquines 

ctadora 

ons a desenvo

màquina de mo
ar la seva funció
ura de la màqui
rà per a la comp
ambé utilitzar-la

ció i avaluació 

vats d'operacion
es, talls, etc.)  

de la màquina  

LICA DE CA

peracions de 

aris i l'eficàcia 

s obligatori per 

atori 

s fred). 

proteccions tè

er l'obra es con
acionar sempre 
es zones, per a
ant la coronació 
s. 
ei la descàrrega
teria, nivells d'o
màquina ha de 
ents són ocasio
circular per terr

ola per damunt 
ar maquinària q
cions vigents so
nitats autònome
etot els de gran
hauran d'incorp

e impedeixin el r
posar de pòrtic d
ó per pendents s
t la utilització de

municarà per esc

i Equips d

lupar previstes

oviment autòno
ó, s'utilitzarà en 
ina successivam
pactació de terre
a per a la com

de riscos amb

s de mantenime

AN PLANAS A

Mitja

Baix

Alta

del qual ha sig

a abandonar la 

ècniques adopt

servaran en ade
en els llocs est

advertiment dels
dels talls de ta

a o la càrrega d
oli i aigua, llums 
ser qualificat, a

onats pel bascu
renys amb gran

de la zona de c
que sobresurtin
bre transport de
s per on es rea

n capacitat, pres
orar avisadors a
retrocés. 
de seguretat an
superiors al 20 p
e mòbils (telèfon
crit la següent n

de compa

s en el projecte

om dotada de c
les operacions 

ment sobre les d
enys coherents,

mpactació dels r

b la valoració d

Pro

ent Baix

Baix

A CERDANY

a  

xa  

a  

gut avaluada 

cabina). 

tades, tendents

equat estat per 
ablerts. 
s vehicles que c
lussos o terrapl

de màquines en
i senyals acúst

amb bona capac
ulament de la m
n declivi. La sev

càrrega màxima
n lateralment d
e mercaderies d
litzaran els reco
senten seriosos
automàtics acús

tibolcada, amb 
per cent o al 30
n mòbil particula
normativa preve

ctació i es

e 

corrons d'acer i 
de compactat e
diferents capes 
, secs i humits, 
revestiments bi

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

xa  

YOLA DEL V

Danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

s a controlar i 

a la circulació e

circulen. Així m
ens, als quals s

n la góndola, es 
tics i d'alarma. 
citat visual, expe

màquina o bolcad
va velocitat en 

a marcada. 
e la gòndola. 
de la Direcció G
orreguts. 
s perills en els 
stics d'aquesta 

cinturó de segu
0 per cent, en te
ar) durant el ma

entiva, abans de

stès 

d'un motor que
en l'obra.  

col·locades con
per a terres i m
tuminosos i as

la prevenció a

Conseqüèncie

Extremadamen
danyós  

Extremadamen
danyós  

VALLÈS 

Moderat 

Tolerable

Moderat 

reduir els risco

evitant flonjalls i

mateix, s'instal·la
s'ha d'aproxima

comprovaran l'

eriència i domin
da, per això ser
aquestes opera

En aquests ca
General de Tràn

desplaçaments
operació. 

uretat compleme
rrenys humits o

aneig de la maq
e l'inici de les se

e origina vibrac

nstitueix una ex
aterials disgreg
fàltics de deter

adoptada i aplic

es  Qualifica

nt Moderat 

nt Moderat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

os anteriors 

i enfangats exce

aran topalls de s
r la maquinaria 

'estat dels dispo

ni de la màquina
rà necessari no
acions s'ha de r

asos s'han d'aj
nsit i disposicion

s cap enrere pe

entari a ell. 
o secs, respectiv
uinària. 

eves actuacions

cions en els co

cel·lent compac
gats.  
rminades opera

cada 

ació  Estat 

 Evitat 

 Evitat 

 

 

 

essius. 

seguretat 
emprada 

ositius de 

a. 
o carregar 
reduir per 

justar els 
ns vigents 

er la seva 

vament. 

 en obra. 

rrons per 

ctació. 

acions de 

 

 

 Petjade

 Pols am

 Vibracio

 Projecc

 Caigude

 Caigude

 

Relació

- Casc d
- Roba d
- Guants
- Cinturó
- Calçat
- Botes 
 

 

Mesure

Estaran
antiimpa
Seran i
botzina 
Es proh
Es proh
d'atrope
Es proh
inneces
Es seny
 

 
 
Picó vi
 

Operac

Utilitzare
l'obra. 
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Projecc

 Petjade

 Cops  

 Explosi

 Atrapam

 Sorolls 

 Vibracio

 Caigude

 Sobree

 Talls  

 

es  

mbiental  

ons  

ció d'objectes i /

es al pujar o ba

es al pujar o ba

ó d'EPIs necess

de seguretat (d'
de treball. 
s de cuir. 
ó elàstic antivib
t antilliscant. 
impermeables (

es preventives 

 dotades de far
actes i un extint
nspeccionades 
retrocés, transm

hibirà treballar o 
hibirà en aques
ellaments. 
hibiran les tasq
ssaris. 
yalitzaran els ca

brant 

cions a desenvo

em aquest vibr

ació i avaluació

ció d'objectes i /

es  

ó  

ments entre les 

propis i ambien

ons  

es al mateix niv

esforços  

o partícules.  

aixar de la màqu

aixar  

saris i l'eficàcia

ús obligatori pe

ratori 

(terreny enfanga

i proteccions t

rs de marxa en
tor. 

diàriament co
missions, caden
romandre dins 

sta obra, el tra

ues de manten

amins de circula

olupar previste

rador de Placa 

ó de riscos am

o partícules.  

parts mecàniqu

ntals  

vell  

Ba

Ba

Ba

Ba

uina  Ba

Mi

a del qual ha s

er a abandonar l

at) 

tècniques adop

ndavant i de retr

ntrolant el bon
nes i pneumàtic
del radi d'acció

ansport de per

niment o repara

ació interna mitja

es en el projec

vibratòria (de 2

mb la valoració 

Pr

Ba

Ba

Mi

Ba

ues  Ba

Mi

Ba

Mi

Alt

Alt

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

aixa  

tja  

sigut avaluada 

a cabina). 

ptades, tenden

rocés, retroviso

 funcionament 
s. 

ó de la compacta
rsones sobre la

ació de maquin

ançant corda de

te 

200 a 600 Kg.) 

de l'eficàcia de

obabilitat  

aixa  

aixa  

tja  

aixa  

aixa  

tja  

aixa  

tja  

ta  

ta  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

nts a controlar 

ors en ambdós c

del motor, sis

adora, per evita
a compactador

nària amb el m

e banderoles i s

per compactar

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Extremadame
danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

ent Modera

Tolerab

Tolerab

Tolerab

Tolerab

Modera

i reduir els risc

costats, pòrtic d

temes hidràulic

ar els riscos per 
ra, per evitar e

motor en marxa

enyals normalit

r terrens i terres

adoptada i apl

ies  Qualific

Tolerab

ent Modera

t Tolerab

Tolerab

ent Modera

Modera

Tolerab

Modera

t Modera

Importa

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

ble  Evita

at  Evita

cos anteriors

de seguretat an

cs, frens, direc

atropellament.
els riscos de c

a, en prevenció

tzades de trànsi

s compactes i 

licada 

cació  Esta

ble  Evita

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

at  Evita

at  Evita

ble  Evita

at  Evita

at  Evita

ant  No e

at  

at  

at  

at  

at  

at  

ntibolcada i 

ció, llums, 

caigudes o 

 de riscos 

t. 

seques de 

at 

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

eliminat  
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Relació d

- Casc de
- Roba de
- Guants 
- Calçat a
- Vestits p
- Ulleres 
- Protecto
 

 

Mesures

Abans de
accidents
El picó p
antipols. 
El picó pr
El picó po
No deixi e
La posició
Les zone
d'acciden
El perso
d'aquesta
 

 
 
Picó pne
 

Operacio

S'utilitzar
(profundit
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Projecció

 Petjades

 Cops  

 Explosió 

 Atrapam

 Sorolls p

 Vibracion

 Caigudes

 Sobreesf

 Talls  

 

Relació d

- Casc de
- Roba de
- Guants 
- Calçat a
- Vestits p
- Ulleres 

a ESS  
RA HIDRÀUL

d'EPIs necessa

e seguretat. 
e treball. 
de cuir. 

antilliscant. 
per a temps plu
de seguretat an
ors auditius. 

 preventives i 

e posar en func
s. 
provoca pols am

rodueix soroll. U
ot atrapar un pe
el picó a cap op
ó de guia pot fe

es en fase de p
nts. 
nal que hagi d
a màquina. 

eumàtic 

ons a desenvo

rà (pesa uns 1
tat d'assentat, d

ció i avaluació 

ó d'objectes i / o

s  

 

ents entre les p

propis i ambienta

ns  

s al mateix nive

forços  

d'EPIs necessa

e seguretat. 
e treball. 
de cuir. 

antilliscant. 
per a temps plu
de seguretat an

LICA DE CA

aris i l'eficàcia 

jós 
ntiprojeccions 

proteccions tè

cionament el pic

mbiental. Regui

Utilitzeu sempre
eu. Utilitzi semp
perari, per inexp
er inclinar l'esqu
piconar quedara

d'utilitzar les p

lupar previstes

00 Kg.) en det
de 20 a 40 cm.)

de riscos amb

o partícules.  

parts mecànique

als  

ell  

aris i l'eficàcia 

jós 
ntiprojeccions 

AN PLANAS A

del qual ha sig

ècniques adopt

có assegurar-se

i sempre la zon

e casc o taps an
re calçat amb la

pert pot accident
ena. Utilitzeu un
an tancades al 

piconadores, co

s en el projecte

terminades ope
. 

b la valoració d

Pro

Baix

Baix

Mitja

Baix

es  Baix

Mitja

Baix

Mitja

Alta

Alta

del qual ha sig

A CERDANY

gut avaluada 

tades, tendents

e que estan mu

na a allisar, o 

ntisoroll. Evitarà 
a puntera reforç
tar-se i acciden
na faixa elàstica
pas mitjançant

oneixerà perfec

e 

eracions de com

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

xa  

a  

xa  

xa  

a  

xa  

a  

a  

a  

gut avaluada 

YOLA DEL V

s a controlar i 

ntades totes les

feu servir una 

perdre agudesa
çada 
tar als altres co
a i evitarà la lum
t senyalització s

ctament el seu 

mpactació en l

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

VALLÈS 

reduir els risco

s tapes i carcas

màscara de filt

a auditiva o que

ompanys. 
mbàlgia. 
segons detall d

maneig i risc

'obra, en terren

adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

nt Moderat 

Tolerable

Tolerable

nt Moderat 

Moderat 

Tolerable

Moderat 

Moderat 

Importan

os anteriors 

sses protectores

tre mecànic rec

edar sord. 

de plànols, en p

cos professiona

nys humits i pe

cada 

ació  Estat 

e  Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

nt  No eli

s. Evitarà 

canviable 

prevenció 

als propis 

er a sòls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minat  

- Protec
 

 

Mesure

Abans d
acciden
El picó p
El picó p
No deix
La posic
Les zon
d'accide
El pers
d'aques
 

 
 
Regle a
 

Operac

S'utilitza
suspens
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Projecc

 Petjade

 Cops  

 Explosi

 Atrapam

 Sorolls 

 Vibracio

 Caigude

 Sobree

 Talls  

 

Relació

- Casc d
- Roba d
- Guants
- Calçat
- Vestits
- Ulleres
- Protec
 

 

Mesure

Abans d
protecto
El regle 
No deix
La posic
Les zon

ctors auditius. 

es preventives 

de posar en fun
nts. 
provoca pols am
produeix soroll. 

xi el picó a cap o
ció de guia pot f
nes en fase de 
ents. 
onal que hagi 

sta màquina. 

anivellador v

cions a desenvo

arà (pesa uns 1
sió (profunditat 

ació i avaluació

ció d'objectes i /

es  

ó  

ments entre les 

propis i ambien

ons  
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arcassa de prote

erruptor de esta

onnexió a terra.

hibirà expressam
teniment de les
ció dels riscos.
ntació elèctrica 
s de clavilles est
hibirà ubicar la s
ejarà de product
va càrrega (o pe
esta obra, el pe
la següent nor

ció d'obra. 

haurà de subjec

aurà de comprov

s faran servir ei
peració. 

vitar en el possib

evitarà l'ús d'ein

utilitzaran les ein

o s'han d'utilitzar

mes de segureta

bans de posar la
ervei de Prevenc

omprovar que l'i

ilitzeu el empen
stresa. Aquesta

s empenyedors 
l sinó les man
esures complem

seva utilització
ces grans, emp

o retirar la protec

empenyedor po
visor està mal m

antiprojeccions
ecànic recanvia

rible molt ajusta

s'utilitzarà: 

e P.V.C. (preferi

e goma o de P.

i proteccions t

aquesta obra, 
dels que estigui
 circular a utilitz

iment del disc.

el tall. 

a peça a tallar i 

ecció de les tran

anc 

ment, deixar en 
s taules de ser

de les serres 
tanques a travé
erra circular sob
tes procedents 
er al seu abocam
ersonal autoritza
mativa d'actuac

ctar bé les peces

var la pèrdua de

ines de tall cor

ble passades de

es de tall i acce

nes de tall amb

r accessoris ina

at per al maneig

a màquina en s
ció. 

nterruptor elèctr

nyedor per mane
a màquina és pe

no són en cap 
s de l'operari a

mentàries de les
ó és bàsica en l
penyent la part p

cció del disc de 

ortarà la peça o
muntat. Demane

able .. 

ats). 

ble molt ajustat

.V.C. 

tècniques adop

no s'ubicaran a
n efectivament 
zar en aquesta o

guia. 

nsmissions per 

suspensió del g
rra d'aquesta o

de disc a utilit
és del quadre el
bre els llocs ent
dels talls, els vo

ment mitjançant
at per al maneig
ció. El justifican

s que es treball

e tall en les eine

rrectament afila

e gran profundit

essoris a velocit

resistència me

adequats. 

g de la serra de 

servei comprov

ric és estanc, e

ejar la fusta; co
erillosa. 

cas elements d
al allunyar del 
s proteccions ex
l'alimentació de
posterior de la p

e tall. 

on vostè vulgu
eu que l'hi s'ajus

s). 

ptades, tenden

a distàncies infe
protegits (xarxe
obra, estaran do

politges. 

ganxo de la grua
obra, serà reali

zar en aquesta
èctric de distribu
tollats, per evita
oltants de les ta
les trompes d'a

g de la serra de
nt de recepció, 

in 

es de tall. 

ades i s'elegiran

at. Són recoma

tats superiors a 

cànica adequad

disc. 

ar que no està 

n cas de no ser

onsideri que si n

de protecció en 
punt de perill. 

xistents, però m
 peces petites, 

peça a treballar 

i a la velocitat 
stin. 

nts a controlar 

eriors a 3 metre
es o baranes, pe
otades dels seg

a les taules de s
itzat per person

a obra, es real
ució, per evitar 

ar els riscos de c
aules de serra c
abocament). 
e disc (bé sigui 
es lliurarà al C

n útils adequats

anables les pass

les recomanad

da. 

anul·lada la co

r-ho, aviseu al S

no pot perdre e

si mateixos, ja 
Els empenyed

mai com a subst
així com a inst
i subjecte per la

que vostè nece

i reduir els risc

s, (com a norma
etos de rematad
güents elements

serra durant els
nal especialitza

itzarà mitjançan
els riscos elèctr
caigudes i els e
circular, mitjanç

per tall de fusta
Coordinador de 

s a les caracte

sades successiv

es pel fabricant

onnexió a terra,

Servei de Preven

ls dits de les m

que no protege
dors deuen, pe
titutòries de les 
trument d'ajuda 
a mà dreta de l'o

essita. Si la fus

cos anteriors

a general) de la
da, etc.). 
s de protecció:

s períodes d'inac
at per a tal me

nt mànegues a
rics. 

elèctrics. 
çant escombrat 

ta o per tall cerà
e Seguretat i Sa

erístiques de la 

ves i progressiv

t. 

, en cas afirmat

nció. 

mans. Desconfiï 

eixen directamen
er tant, conside
 esmentades p

a per al -fi de pa
operari. 

sta  no passa , 

a vora dels 

ctivitat. 
nester, en 

antihumitat, 

i apilat per 

àmic), se li 
alut durant 

fusta i de 

ves de tall. 

tiu, avisi al 

de la seva 

nt l'eina de 
rar com a 
roteccions. 
assada- en 

el ganivet 
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• Si la
ajus• Com• Per 
quan• Extr
sorti• L'ali
poss

 
B) En el t
 • Obs

altre• Efec
mec• Efec• Mull

 
C) Norme
 • Sus• Cob• L'int• Les 

difer• La m• No p• La s
d'ob• No h
cont• La u• Aba
disc• És c• Perq
serra• L'op• Mai • Es c• El d• El d• Es d
desc

 

 
 
Vibrado
 

Operacio

S'utilitzar
Els vibrad
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Caigudes

a ESS  
RA HIDRÀUL

a màquina, s'a
staments ni repa

mprovar l'estat d

evitar danys en
n hagi de tallar.

reure prèviamen
ir comiat la fusta

mentació de la
sible. 

treball de peces

serveu que el di
e nou. 

ctuï el tall si és 
cànic recanviabl

ctuï el tall a sota

li el material cer

es generals de s

pendrem els tre

brir la màquina a

terruptor hauria 

masses metàl
rencials d'alta s

màquina ha d'es

podrà utilitzar m

seva ubicació e
bstacles. 

ha de ser utilitz
tacte. 

utilització correc

ns d'iniciar els t
c giri cap al cost

convenient oliar 

què el disc no v
a). 

perari haurà d'em

es empenyerà 

comprovarà l'ab

isc serà rebutja

isc utilitzat serà

disposarà de c
connectar la mà

r 

ons a desenvo

rà el vibrador en
dors que s'utilitz

ció i avaluació 

s des d'alçada d

LICA DE CA

atura, retiri's d'e
aracions. 

del disc, substitu

n els ulls, se li p
 

nt tots els claus
a de forma desc

a peça s'ha de 

s ceràmiques: 

isc per tall cerà

possible a la in
le 

avent. El vent al

ràmic, abans de

seguretat: 

eballs en condic

amb material im

de ser de tipus 

l·liques de la m
ensibilitat. 

star perfectame

mai un disc de di

en l'obra serà la

ada per person

cta dels disposit

treballs s'ha de 
at en el qual l'o

la serra de tant

vibri durant la m

mprar sempre u

la peça amb els

bsència de cosso

t quan el diàme

à el que corresp

cartells d'avís e
àquina de la fon

lupar previstes

n l'obra per aplic
zaran en aquest

de riscos amb

durant el seu m

AN PLANAS A

ella i avisi al 

uint els que estig

proveeixi d'unes

s o parts metàl·l
controlada, prov

fer en sentit c

àmic no està fiss

ntempèrie (o en

llunyarà de vost

e tallar, evitarà g

cions climatològ

mpermeable. Una

 embotit i situat

màquina estara

nt anivellada pe

iàmetre superio

a més idònia de

na diferent del p

ius protectors h

comprovar el p
perari efectuï l'a

t en tant per evi

marxa es col·lo

ulleres o pantalle

s dits polzes de 

os petris o metà

etre original s'ha

ongui al nombre

en cas d'avaria
nt d'energia i ass

s en el projecte

car al formigó xo
ta obra seran: E

b la valoració d

Pro

aneig  Baix

A CERDANY

Servei de Prev

guin fissures o 

s ulleres de seg

iques clavades 
vocant accident

ontrari al del g

surat. Si és aix

n un local molt 

tè les partícules

gran quantitat d

iques adverses

a vegada finalitz

t lluny de les cor

an unides a te

er al treball 

or al que permet

e manera que 

professional que

haurà de formar 

perfecte afilat l'ú
alimentació 

itar que es desv

ocaran 'guia de 

es facials. 

les mans estes

àl·lics, nusos du

agi reduït 1 / 5. 

e de revolucions

a o reparació. 
segurar-se que 

e 

ocs de freqüènc
Elèctrics. 

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

YOLA DEL V

venció perquè 

no tinguin algun

guretat antiproje

en la fusta que
ts seriosos. 

gir de l'útil, en t

í, demani al Se

ventilat), i sem

s pernicioses. 

e pols. 

. 

zat el treball, po

rretges de trans

erra i la instal·

t el resguard ins

no hi hagi inter

e la tingui al seu

part de la forma

útil, la seva fixac

viï en trobar cos

fulles' (coixinet

sos. 

urs, vetes o altre

s de la màquina

Una forma seg
ningú pugui con

cia elevada amb

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

VALLÈS 

sigui reparada

na dent. 

ecció de partícu

e desitgi tallar. P

totes les opera

ervei de Prevenc

mpre protegit am

oseu-la en un llo

smissió. 

lació elèctrica 

stal·lat. 

rferències d'altr

u càrrec, i si ca

ació que tingui 

ció, la profundita

ssos durs o fibre

ts plans en els 

es defectes en l

a. 

gura d'evitar un
nnectar 

b l'objectiu de vi

adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

a. No intenti re

ules. Utilitzeu-la

Pot fracturar-se

acions en què a

ció que es canv

mb una màscara

oc abrigat. 

disposarà d'int

res treballs, de 

l es la dotarà de

l'operari. 

at del tall desitja

es retorçades. 

que frega la c

a fusta. 

na arrencada s

ibrar. 

cada 

ació  Estat 

e  Evitat 

ealitzar ni 

a sempre, 

e el disc o 

això sigui 

viï per un 

a de filtre 

terruptors 

trànsit ni 

e clau de 

at i que el 

ara de la 

sobtat és 

 

 Caigude

 Esquitx

 Vibracio

 

Relació

- Roba d
- Casc d
- Botes 
- Guants
- Ulleres
 

 

Mesure

Les ope
Es proce
Les ope
risc elèc
El cable
Els vibra
Els pols
Els pols
 

 
 
Tallado
 

Operac

Per a m
qual es 
Les guie
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Electroc

 Talls i a

 Emanac

 Sobree

 Trencam

 Projecc

 Retrocé

 

Relació

- Casc d
- Guants
- Calçat
- Ulleres
- Màsca
 

 

Mesure

Tots els
Es tallar

es a diferent niv

xades de beurad

ons  

ó d'EPIs necess

de treball. 
de seguretat. 
de goma 
s de seguretat
s de protecció c

es preventives 

eracions de vibra
cedirà a la neteja
eracions de nete
ctric i de atrapam
e d'alimentació d
adors hauran d'
sadors estaran p
sadors de posad

ora material 

cions a desenvo

materials com el
recolzen dues g
es són acerades

ació i avaluació

cució  

amputacions  

ció de pols  

esforços i postru

ment del disc  

ció d'aigua  

és i projecció de

ó d'EPIs necess

de seguretat. 
s de cuir. 
t apropiat. 
s antipartícules.
ara antipols (cas

es preventives 

s elements mòb
rà només els m

vell del vibrador

da en ulls i pell 

saris i l'eficàcia

contra esquitxad

i proteccions t

at es realitzaran
a diària del vibra
eja directa manu
ments. 
del vibrador hau
estar protegits e

protegits per evi
da en marxa i pa

ceràmic 

olupar previste

gres i la ceràm
guies lliscants s
s i inoxidables i 

ó de riscos am

ras inadequade

els materials  

saris i l'eficàcia

 
s de no usar raig

i proteccions t

ils aniran proveï
aterials per als 

r  Mi

Ba

Ba

a del qual ha s

des. 

tècniques adop

n sempre sobre
ador després de
ual, s'efectuara

urà d'estar prote
elèctricament m
itar que els caig
arada estaran s

es en el projec

mica, utilitzarem
sobre les quals v
 requereix un co

mb la valoració 

Pr

Ba

Ba

Ba

es  Mi

Ba

Ba

Ba

a del qual ha s

g d'aigua). 

tècniques adop

ïts dels seus pr
quals està conc

tja  

aixa  

aixa  

sigut avaluada 

ptades, tenden

posicions estab
e la seva utilitza
n prèvia descon

egit, sobretot si 
mitjançant doble
gui material utilit
suficientment se

te 

en l'obra aques
va muntat el ca
onstant greixatg

de l'eficàcia de

obabilitat  

aixa  

aixa  

aixa  

tja  

aixa  

aixa  

aixa  

sigut avaluada 

ptades, tenden

oteccions 
cebuda. 

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

nts a controlar 

bles. 
ació. 
nnexió de la xar

discorre per zon
e aïllament. 
tzat en el formig

eparats per no c

st tallador manu
arro de l'eina tall
ge i mantenimen

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

nts a controlar 

ent Importa

Tolerab

Tolerab

i reduir els risc

rxa elèctrica del

nes de pas dels

gonat o aigua. 
confondre'ls en e

ual que consta 
ant. 
nt per facilitar e

adoptada i apl

ies  Qualific

Tolerab

ent Modera

Tolerab

Modera

Tolerab

Tolerab

t Trivial  

i reduir els risc

ant  No e

ble  Evita

ble  Evita

cos anteriors

l vibrador, per p

s operaris. 

el moment d'ac

d'una plataform

l lliscament del 

licada 

cació  Esta

ble  Evita

at  Evita

ble  Evita

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

Evita

cos anteriors

eliminat  

at  

at  

previsió del 

cionar. 

ma sobre la 

carro. 

at 

at  

at  

at  

at  

at  

at  

at  

64 



Memòria
BARRER

 

 

Es farà u
Se situar
resta de c
Hauran c
Estarà do
 

 
 
Tallador
 

Operacio

El tall del
perfils. 
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Electrocu

 Talls i am

 Retrocés

 Sobreesf

 Projecció

 

Relació d

- Casc de
- Guants 
- Calçat a
- Ulleres 
 

 

Mesures

Tots els e
Es tallarà
Es farà u
Se situar
resta de c
Hauran c
Estarà do
 

 
 
Trosseja
 

Operacio

La trosse
normal de
Per efect
aproxima
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Projecció

 Talls  

 Sobreesf

a ESS  
RA HIDRÀUL

na connexió a t
rà la màquina d
companys. 

cartells indicatius
otada d'un siste

ra de metall

ons a desenvo

l metall en obra 

ció i avaluació 

ució  

mputacions  

s i projecció dels

forços i postrura

ó d'aigua  

d'EPIs necessa

e seguretat. 
de goma o PVC

apropiat 
antipartícules. 

 preventives i 

elements mòbils
à només els mat
na connexió a t

rà la màquina d
companys. 

cartells indicatius
otada d'un siste

adora 

ons a desenvo

ejadora de disc 
e contacte del d
tuar els talls, l'o

arà el disc a la p

ció i avaluació 

ó d'objectes i / o

forços i postrura

LICA DE CA

terra de la màqu
e tal manera q

s dels riscos pri
ma que permet

s 

lupar previstes

ho farem amb 

de riscos amb

s materials  

as inadequades

aris i l'eficàcia 

C. 

proteccions tè

s aniran proveïts
terials per als q
terra de la màqu
e tal manera q

s dels riscos pri
ma que permet

lupar previstes

s'utilitzarà en l
disc amb la fusta
operari diposita
peça accionant e

de riscos amb

o partícules.  

as inadequades

AN PLANAS A

uina. 
ue la projecció 

incipals de la m
i el humitejat de

s en el projecte

aquesta tallado

b la valoració d

Pro

Baix

Baix

Mitja

s  Baix

Baix

del qual ha sig

ècniques adopt

s dels seus prot
uals està conce
uina. 
ue la projecció 

incipals de la m
i el humitejat de

s en el projecte

'obra per al tall
a, podent tallar 
rà la peça sobr
el braç destinat 

b la valoració d

Pro

Baix

Mitja

s  Mitja

A CERDANY

de partícules i 

màquina. 
e les peces dura

e 

ora, les possibili

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

xa  

a  

xa  

xa  

gut avaluada 

tades, tendents

teccions. 
ebuda. 

de partícules i 

màquina. 
e les peces dura

e 

 de fusta a un 
així mateix a bi
re la taula cont
a aquest efecte

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

a  

a  

YOLA DEL V

l'evacuació de 

ant el tall. 

tats i versatilitat

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

s a controlar i 

l'evacuació de 

ant el tall. 

angle determin
sell. 
tra la guia-límit 
e. 

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Danyós  

Danyós  

VALLÈS 

pols sigui el m

t la fan apropiad

adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

nt Moderat 

Moderat 

Tolerable

Tolerable

reduir els risco

pols sigui el m

at entre 45 º a 

posterior, sele

adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

Moderat 

Moderat 

enys perjudicia

des per al tall de

cada 

ació  Estat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

os anteriors 

enys perjudicia

dreta i esquerr

ccionarà l'angle

cada 

ació  Estat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

al per a la 

e barres i 

 

 

 

 

 

al per a la 

ra del pla 

e de tall i 

 

 

 

 

Relació

- Roba d
- Casc d
- Protec
- Calçat
- Guants
 

 

Mesure

Abans d
Abans d
Utilitzac
No efec
Comuni
part de t
Complir
 

 
 
Radials
 

Operac

Utilitzare
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Talls  

 Cops i /

 Atrapam

 Sobree

 Retrocé

 Emissió

 Projecc
i access

 Contact

 

Relació

- Casc d
- Ulleres
- Màsca
- Roba d
- Guants
 

 

Mesure

Abans d
Abans d
Utilitzac
No efec
Comuni
part de t
Complir
 

 

ó d'EPIs necess

de treball. 
de seguretat. 
ctors auditius. 
t apropiat 
s de treball. 

es preventives 

d'utilitzar la màq
de maniobrar, a
ció de l'equip de
ctuar reparacion
car qualsevol a
treball. 
r les instruccion

s elèctrique

cions a desenvo

em aquesta ein

ació i avaluació

/ o contusions p

ments  

esforços i postru

és i projecció de

ó de pols  

ció de l'eina de t
soris en movime

te amb l'energia

ó d'EPIs necess

de seguretat. 
s de seguretat a
ara antipols amb
de treball. 
s de cuir. 

es preventives 

d'utilitzar la màq
de maniobrar, a
ció de l'equip de
ctuar reparacion
car qualsevol a
treball. 
r les instruccion

saris i l'eficàcia

i proteccions t

quina s'ha de co
ssegurar-se que

e protecció perso
s amb la màqui

anomalia en el f

s de mantenime

s 

olupar previste

a radial elèctric

ó de riscos am

pel ret  

ras inadequade

els materials  

tall o dels seus 
ent  

a elèctrica  

saris i l'eficàcia

antiprojeccions
b filtre mecànic 

i proteccions t

quina s'ha de co
ssegurar-se que

e protecció perso
s amb la màqui

anomalia en el f

s de mantenime

a del qual ha s

tècniques adop

onèixer el seu m
e la zona de tre
onal definit per 
ina en marxa. 
funcionament d

ent. 

es en el projec

ca portàtil per re

mb la valoració 

Pr

Mi

Ba

Ba

es  Mi

Mi

Ba

fragments Ba

Ba

a del qual ha s

recanviable 

tècniques adop

onèixer el seu m
e la zona de tre
onal definit per 
ina en marxa. 
funcionament d

ent. 

sigut avaluada 

ptades, tenden

maneig i adequa
eball estigui clar
obra. 

e la màquina al

te 

alitzar diverses 

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

aixa  

aixa  

tja  

tja  

aixa  

aixa  

aixa  

sigut avaluada 

ptades, tenden

maneig i adequa
eball estigui clar
obra. 

e la màquina al

nts a controlar 

ada utilització. 
ra. 

l cap més imme

s operacions de 

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

nts a controlar 

ada utilització. 
ra. 

l cap més imme
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  Risc  

 Caiguda 

 Xocs i co

 Xocs i co

 Sobreesf

 Caigudes

 Cops i ta

 Trepitjad

 Projecció

 

a ESS  
RA HIDRÀUL

alls per objectes

ió de pols  

ents pels mitjan

d'EPIs necessa

seguretat. 
treball. 
e cuir. 

 preventives i 

e procedir a la in
te que: 

a) El nombre de 
unes existents e

b) Fàcil accessib
c) Facilitat per a 
d) Màxima durad
e) Allunyat dels l

ada instal·lat i 
oca estigui perfe
nferior de la ba
dels enderrocs 

ncia de l'broque
ompliment del m
vagi a llançar la
segurar que la 

Eslingues 

ons a desenvo

rents mitjans de

ció i avaluació 

de persones al

ops contra objec

ops contra objec

forços o posture

s de material  

alls per objectes

des sobre object

ó de fragments 

LICA DE CA

s o materials  

ns d'elevació i tr

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

nstal·lació dels 

contenidors, si 
en l'obra. 
bilitat des de qu
emplaçar el ca

da en el mateix 
llocs de pas. 

abans de com
ectament fixada 
ixant que dese
evacuats i evita

et inferior de la
mateix i la seva 
a runa, l'operari 
lona que cobrei

d'acer (ca

lupar previstes

stinats i emprat

de riscos amb

 mateix nivell  

ctes immòbils  

ctes mòbils  

es inadequades

s o materials  

tes  

o partícules  

AN PLANAS A

Baix

Alta

Mitja

Baix

ransport  Mitja

del qual ha sig

ècniques adopt

contenidors, s'h

 en el desembo

alsevol punt. 
amió. 

emplaçament, 

mençar a donar 
al contenidor. 
mboca al conte

ar la projecció d
a baixant al con

extracció. 
s'ha d'assegura

ix el contenidor 

ables, cad

s en el projecte

ts en l'obra per a

b la valoració d

Pro

Mitja

Mitja

Baix

s  Alta

Mitja

Alta

Mitja

Mitja

A CERDANY

xa  

a  

a  

xa  

a  

gut avaluada 

tades, tendents

hauria de fer un

oquen baixants d

si és possible fi

servei el cont

enidor tindrà me
els mateixos, e

ntenidor de rec

ar que ningú es
i la baixant esti

denes, etc 

e 

a l'elevació i tra

de l'eficàcia de 

babilitat  

a  

a  

xa  

a  

a  

a  

a  

a  
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Extremadamen
danyós  

Danyós  
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Danyós  

Danyós  
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n estudi del lloc 
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enidor, s'ha d'a
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ollida de runes

tigui a prop del 
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ansport de mate

la prevenció a
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Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

VALLÈS 

nt Moderat 
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Tolerable

Tolerable

Moderat 

reduir els risco

o llocs més ido
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tenidor. 
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Moderat 
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Tolerable

Moderat 

Moderat 

Importan

Tolerable
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nt  No eli

e  Evitat 

e  Evitat 
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os anteriors 
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el nombre de ba

realitzar. 

la baixant de 

mb la finalitat de

la mínima pos
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cada 
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 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 
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Mitjà uti
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 Caiguda

 Xocs i c
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 Cops i t

 Trepitja
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e seguretat. 
e treball. 
de cuir. 

de seguretat. 
e seguretat. 

es preventives 

essoris d'elevac
als per a un ús 
essoris d'eleva
tiu del enganxam
blaments d'acce
essoris d'elevac
les no hauran d
les o abraçado
ent d'una esling
ans de prensió s
ongitud de cade
e, una placa o u
ficació inclourà 

a) Nom del fab
b) El domicili a 
c) La descripció
tractament met
d) La càrrega m
 
ngues, cadenes
ngues, cadenes
ngues, cadenes
eixar les eslingu
ngues, cadenes
o de grua que s

hibirà la circulac
hibirà en aquesta
alitzaran els treb
at, quan les tas
 ordre en l'obra

Carretó o

cions a desenvo

ilitzat en l'obra c

ació i avaluació

a de persones a

cops contra obje

cops contra obje

esforços o postu

es de material 

talls per objecte

ades sobre obje

saris i l'eficàcia

i proteccions t

ció (eslingues, c
segur. 
ció han de sele
ment i de les co
essoris d'elevac
ció s'han d'emm
e portar cap ac
res de fibra tèx

ga. 
s'han de dissen
ena, cable o ab
una anella inamo
les indicacions 

ricant o represe
la Comunitat E

ó de la cadena 
tal·lúrgic especia
màxima en serve

s i cables s'han 
s i cables no s'h
s i cables no s'h
ues, cadenes i c
s i cables s'utilit
sustenti les eslin
ió sota càrregue
a obra, la suspe
balls de transpo
ques s'han de f
. 

o carretó d

olupar previste

com a transport 

ó de riscos am

al mateix nivell 

ectes immòbils 

ectes mòbils  

ures inadequade

es o materials  

ctes  

a del qual ha s

tècniques adop

cables, etc.), es

eccionar-se en 
ondicions atmos
ció estaran marc

magatzemar de m
coblament, ni lla
xtil no portaran 

yar i fabricar de
braçadora d'ele
ovible amb les 
mínimes següe

entant legal a la
Econòmica Euro

o cable (dimens
al a què hagi es
ei que hagi de s

de raspallar i g
han d'abandona
han d'abandona
cables a la intem
tzaran en les tas
ngues, cadenes
es suspeses. 
ensió o transpor
ort de materials
fer sota règim d

de mà 

es en el projec

per materials, p

mb la valoració 

Pr

 Mi

 Mi

Ba

es  Alt

Mi

Alt

Mi

sigut avaluada 

ptades, tenden

staran marcats d

funció de les c
fèriques, i tenin
cats perquè l'us
manera que no 
ç excepte en el
cap acoblamen

e manera que le
vació que no fo
referències del 

ents: 

Comunitat Eco
pea del fabrican
sions nominals, 
stat sotmès el m
suportar la cade

reixar periòdica
r a terra perquè
r a terra per evi
mpèrie. 
sques per a les 
 i cables, serà d

rt aeri de person
s amb la muscle
e vents iguals o

te 

peces, elements

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

tja  

aixa  

ta  

tja  

ta  

tja  

nts a controlar 

de manera que 

càrregues que e
nt en compte la 
suari conegui les
es deteriorin. 
s seus extrems

nt, llaç o enllaç,

es càrregues no
ormi part d'un 
fabricant i la ide

onòmica Europe
nt o representan
 fabricació, el m

material. 
ena o el cable. 

ament. 
è no provoquin c
itar que la sorra

quals han esta
d'acer normalitz

nes mitjançant l
era suspesa de
o superiors a 60

s, etc. pels difer

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament

i reduir els risc

es puguin iden

es manipulin, d
modalitat i la co
s seves caracte

. 
excepte en l'ex

 puguin caure r
tot, haurà de p
entificació de la 

ea. 
nt legal. 

material usat per

caigudes. 
a, grava, etc. pe

t concebudes. 
zat dotats amb p

es eslingues, ca
 la grua en aqu

0 Km / h. 

rents talls de l'o

adoptada i apl

ies  Qualific

Modera

t Tolerab

Tolerab

t Modera

Modera

Importa

t Tolerab

cos anteriors

ntificar les carac

dels punts de p
onfiguració de l'a
erístiques. 

xtrem del esling

repetidament. 
portar marca o, 
a certificació cor

r a la fabricació

enetrin entre els 

pestell de segur

cadenes i cables
uesta obra, per 

obra. 

licada 

cació  Esta

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

at  Evita

at  Evita

ant  No e

ble  Evita

cterístiques 

ressió, del 
amarratge. 

gat o en el 

si això és 
responent. 

, qualsevol 

fils. 

retat. 

s. 
criteris de 

at 

at  

at  

at  

at  

at  
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at  
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Relació d

Casc de s
Roba de 
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Calçat de
 

 

Mesures

En els tre

a ESS  
RA HIDRÀUL

ó de fragments 

d'EPIs necessa

seguretat. 
treball. 
e cuir. 

e seguretat. 

 preventives i 

tons de mà s'ut
de ser elegides
perquè disminu
r l'efecte dels p
r rascades o aix

s vares prop de 
er un mantenim
el seu ús es rev
mantenir netes

dar els carreton
ordre en l'obra. 

Cubilot de

ons a desenvo

t de formigonat 
des del camió fo

ció i avaluació 
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ops contra objec

ops contra objec

forços o posture
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alls per objectes
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d'EPIs necessa

seguretat. 
treball. 
e cuir. 
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eballs en alçada

LICA DE CA

o partícules  

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

ilitzaran en les t
 de manera qu
eixi el braç de p
ots utilitzar rode
xafament dels d
les empunyadu

ment adequat de
isaran, rebutjan

s d'olis, greixos 
s de mà en lloc

e formigon

lupar previstes

de suspensió a 
ormigonera fins 

de riscos amb

 mateix nivell  

ctes immòbils  

ctes mòbils  

es inadequades

s o materials  

tes  

o partícules  

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

a és preceptiu l'a

AN PLANAS A

Mitja

del qual ha sig

ècniques adopt

tasques per a le
ue el centre de 
palanca i la fatig
es de goma. 
dits contra els b
res 

els carretons de 
nt si no es trobe
i altres substànc

c segur. 

nat 

s en el projecte

 ganxo de grua
al punt d'aboca

b la valoració d

Pro

Mitja

Mitja

Baix

s  Alta

Mitja

Alta

Mitja

Mitja

del qual ha sig

ècniques adopt

arnès de segure

A CERDANY

a  

gut avaluada 

tades, tendents

es quals han es
la roda estigui

ga de l'usuari. 

brancals de les 

mà per a conse
n en bon estat d
cies lliscants. 

e 

, és un mitjà qu
ament. 

de l'eficàcia de 

babilitat  

a  

a  

xa  

a  

a  

a  

a  

a  

gut avaluada 

tades, tendents

etat per al qual 
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danyós  

Danyós  

s a controlar i 

tat concebudes
i el més a prop

portes, pilastres

ervar-los en bon
de conservació 

e l'utilitzarem e

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

s a controlar i 

s'hauran previs

VALLÈS 

Moderat 

reduir els risco

s. 
p possible del c

s, mur o similars

n estat. 

n l'obra per al tr

adoptada i aplic

es  Qualifica

Moderat 

Tolerable

Tolerable

Moderat 

Moderat 

Importan

Tolerable

Moderat 

reduir els risco

st punts fixos d'e

 Evitat 

os anteriors 

centre de grave

s, aplicar unes 

ransport i descà

cada 

ació  Estat 

 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

nt  No eli

e  Evitat 

 Evitat 

os anteriors 

enganxada a l'e

 

etat de la 
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àrrega de 
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El cubilo
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El ganxo
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llarg de 
El formig
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seva reu
Es para
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necessària resis
ot de formigona
uctor de la grua
ua. 

bles de sustent
atament, donan
o de grua que s

hibirà la circulac
a de sortida del 
la seva trajectò
gó transportat n

hibirà en aquesta
s de la utilitzac
utilització. 

alitzaran els treb
ques s'han de fe
 ordre en l'obra

stència. 
t s'utilitzaran en

a no pot abando

tació del cubilo
t compte al Coo

sustenti el cubilo
ió sota càrregue
formigó en el c

òria. 
no haurà de sob
a obra, la suspe
ió del cubilot s'

balls de formigo
er sota règim de 
. 

n les tasques pe
onar el lloc de c

ot de formigon
ordinador de Se
ot de formigona
es suspeses. 

cubilot de formig

brepassar la vor
ensió o transpor
inspeccionarà p

onat amb el cub
e vents iguals o 

er les quals ha e
omandament m

nat que presen
eguretat i Salut d
t, serà d'acer no

gonat, haurà de 

ra superior del c
rt aeri de person
per detectar po

bilot suspès de 
superiors a 60 K

estat concebut y
mentre estigui pe

ntin un 10 per 
durant l'execuci
ormalitzat dotat

 tancar perfecta

cubilot de formig
nes mitjançant e

ossibles deterior

la grua en aque
Km / h. 

y per personal q
endent el cubilo

100 de fils tr
ó d'obra. 
amb pestell de

ament, per evita

gonat. 
el cubilot de form
raments i proce

esta obra, per c

qualificat. 
ot de formigonat

rencats, seran 

e seguretat. 

ar caigudes del 

migonat. 
edir a reparar a

criteris de segur

t del ganxo 

substituïts 

material al 

bans de la 

retat, quan 

78 



Memòria
BARRER

 

 

10. E
 
De l'anà
de resol
establits 
 

10.1. P
 
10.1.1. 
 

   Norma : 

E

   Definició

Pro
au
po

    Marcat • N• D• D• E
 

   Requisit
 • C• D• F
 

   Norma E

• U

• U
m

 

   Informac
 

Conform
l'idioma 
mateix. 
 

     
 
 
10.1.2. 
 

   Norma : 

E

   Definició

• P
a

a ESS  
RA HIDRÀUL

EPIs 

lisi de riscos
dre amb l'ús
per als mate

Protecci

Orelleres

    

EN 352-1

ó : 

otector individu
ricular, o per u

oden ser pressio
: 
Nom o marca co
Denominació de
Davant/Darrere
El nombre d'est
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en la zona del ta

contacte. 

s materials. 

zat) o tot polimè

altres marques 

at. 

per al calçat de

i mètodes d'ass

seguretat d'ús p

onals. 

protecció d'ús p
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arques hauran d

sits establerts p

Certificat CE e

Adopció per p

Declaració de 

Fullet informat

 EN aplicable :

UNE-EN 5028

UNE-EN 340 :

ació destinada

rme estableix l'a
a  espanyol i e

x. 

fabricació 

rie 

'identificació 

norma : EN-502

amb la norma U

er a llavat i nete

usos, advertime

de ser duradores

pel RD 1407/19

expedit per un o

art del fabricant

Conformitat 

tiu 

 

86: Roba aïllant 

: Requisits gene

a als Usuaris :

actual normativa
en el qual s'esp

286 

UNE-EN 340 

eja 

ents en cas de m

s i no s'afegiran

992 : 

organisme notific

t d'un sistema d

de protecció pe

erals per a la ro

a, l'epi serà sub
pecifiquen les c

mal ús, etc. 

n altres marques

cat. 

e garantia de Q

er a treballs i ins

ba de protecció

bministrat pel fa
ondicions d'utili

s o inscripcions 

Qualitat CE. 

stal·lacions de b

ó 

abricant amb un
ització, ocupaci

que es confong

baixa  tensió. 

n fullet informat
ió, característiq

guin amb les an

tiu que haurà d'
ques i mantenim

nteriors. 

anar en 
ment del 
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11. P
 
Relació d
sigut det
adoptada
 

11.1. T
 

Operacio

Tancame
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Caiguda 

 Trepitjad

 Xocs i co

 Cops i ta

 Projecció

 Sobreesf
movimen

 Contacte
corrosive

 Exposició

 Il·luminac

 

Relació d

Guants d
Roba de 
Casc de s
 

 

Mesures

El tancam
El tancam
a accés d
El tancam
cas de ca
Es prohib
Es prohib
Es prohib
Es posarà
 
Quan sig
 
a) Que no
b) Els ope
c) Examin
 
Neteja i o
 

 

a ESS  
RA HIDRÀUL

Protec

de mesures 
terminades a
a" en les dife

Tancame

ons a desenvo

ent del perímetre

ció i avaluació 

de persones al

des sobre object

ops contra objec

alls per objectes

ó de fragments 

forços, postures
ts repetitius  

e amb substànc
s  

ó al soroll  

ció inadequada 

d'EPIs necessa

e cuir. 
treball 
seguretat. 

 preventives i 

ment d'obra ha d
ment constarà d
de vehicles de 4
ment com a mes
aiguda impactes
birà aparcar a la
birà el pas de pe
birà l'entrada a t
à a l'entrada el-

ui necessari tra

o impedeixi veu
eraris no haura
nar la càrrega p

ordre en l'obra. 

LICA DE CA

ccions

alternatives 
a partir de la
erents unitats

ent d'obr

lupar previstes

e de l'obra, seg

de riscos amb

 mateix nivell  

tes  

ctes immòbils  

s o eines  

o partícules  

s inadequades o

ies càustiques o

 

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

de tenir almenys
d'accessos difer
4 m. d'amplada 
sura de seguret
s sobre la const
a zona d'entrada
ersonal per l'ent
tota persona alie
-Cartell d'obra-A

ansportar manua

ure per sobre o p
n de realitzar es

per assegurar-se

AN PLANAS A

s col·le

de protecció
a "Identificaci
s d'obra aval

ra amb ta

s en el projecte

ons s'estableix 

b la valoració d

Pro

Mitja

Mitja

Mitja

Alta

Mitja

o Alta

o Baix

Baix

Baix

del qual ha sig

ècniques adopt

s 2 m. d'alçada.
rents per al pers
i porta independ
tat estarà almen
trucció. 
a de vehicles. 
trada de vehicle
ena a l'obra. 

Amb la senyalitz

alment, durant le

pels costats de 
sforços excessi
e que no té vore

A CERDANY

ectives

ó col·lectiva 
ió i avaluació
luades d'esta

anca pro

e 

en els plànols i 

de l'eficàcia de 

babilitat  

a  

a  

a  

a  

a  

a  

xa  

xa  

xa  

gut avaluada 

tades, tendents

. 
sonal i per a la 
dent per a accé
nys a 2 metres 

es. 

zació correspon

es operacions, 

la càrrega. 
us. 
es tallants, clau

YOLA DEL V

s 

la utilització 
ó de riscos a
a mateixa Me

ovisional

abans de l'inici

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

Danyós  

Danyós  

s a controlar i 

maquinària o tr
és de personal. 
de distància de

ent. 

una càrrega ma

s sortints o pun

VALLÈS 

del qual està
amb la valor
emòria de Se

 

 de l'obra. 

adoptada i aplic

es  Qualifica

Moderat 

Tolerable

Tolerable

Importan

Moderat 

Moderat 

Tolerable

Tolerable

Tolerable

reduir els risco

ransports neces

e qualsevol punt

assa gran, es tin

nts d'atrapament

à prevista en
ració de l'efic
eguretat i Sa

cada 

ació  Estat 

 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

nt  No eli

 Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

e  Evitat 

os anteriors 

ssaris en obra. 

t de treball, per 

ndrà en compte

t. 

n esta obra i
càcia de la p
alut. 

 

 

 

minat  

 

 

 

 

 

Porta per 

evitar en 

: 

 que han 
prevenció 

 

11.2. 
 

Operac

Barana 
S'utilitza
Es col·l
aqueste
Es col·lo
altres m
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Caiguda

 Caiguda

 Caigude

 Sobree

 Cops o 
ajuntam

 

Relació

Casc de
Calçat d
Guants 
Roba de
Vestits p
 

 

Mesure

S'instrui
S'utilitza
La seva
Es tindrà
No s'util
impedir 
No s'util
Neteja i 
 

 
 

11.3. 
 
11.3.1
 

Operac

Senyals
per enda
En els p
La seny
senyals

Barana 

cions a desenvo

que s'utilitzarà 
aran per desvia
ocaran barane

es es vagin reali
ocaran per sen

màquines. 

ació i avaluació

a de persones a

a de persones a

es de personal 

esforços  

 talls per manei
ment  

ó d'EPIs necess

e seguretat. 
de seguretat. 
de cuir 
e treball. 
per a temps plu

es preventives 

irà el personal s
aran sempre un
a recollida s'ha d
rà especial prec
litzaran mai com
el pas, no impe
litzaran baranes
 ordre en l'obra

Senyalit

. Senyals

cions a desenvo

s, indicadors, ta
avant tots els p

plànols que s'ad
yalització a utili
, com són:  
1) Que el senya
2) Que les pe
llegits, complei

de segu

olupar previste

en diferents par
ments provision
s de seguretat 
itzant. 

nyalitzar les zon

ó de riscos am

a diferent nivell 

al mateix nivell 

al mateix nivell 

g de la barana t

saris i l'eficàcia

jós. 

i proteccions t

sobre la utilitzac
ides modularme
de realitzar en p
aució en col·loc
m barana de se
edir la caiguda 
s tipus ajuntame
. 

tzació 

olupar previste

nques i llums d
erills. 

djunten s'especif
itzar en l'obra e

al sigui de fàcil 
rsones que la 
xen bé amb el m

retat tipu

es en el projec

rts de l'obra, i e
nals de trànsit d
t tipus ajuntam

nes de treball d

mb la valoració 

Pr

 Mi

 Mi

 Ba

Alt

tipus Alt

a del qual ha s

tècniques adop

ció de les baran
ent, a fi que el v
punts concrets d
car, deixant al m
eguretat de forja

ent en zones de

es en el projec

de seguretat uti

fica i detalla la p
està d'acord am

percepció, visib
perceben, vegi
missatge de sen

us ajunta

te 

l treball es redu
urant les operac
ent en el perím

de màquines i e

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

tja  

aixa  

ta  

ta  

sigut avaluada 

ptades, tenden

es de seguretat
vent no pot tomb
de l'obra, no aba
menys lliures cam
ats o de zones 

e l'obra en què l

te 

litzats en aques

posició de la se
mb principis pro

ble, cridanera, p
n el que signif
nyalització, perq

ament 

uirà sempre a de
cions de càrreg
metre de les ra

equips, de man

e la prevenció 

Conseqüènc

Extremadame
danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

nts a controlar 

t tipus ajuntame
bar 
andonant l'atzar
mins de circulac
d'excavació, ja 

a caiguda accid

sta obra que ind

enyalització en a
ofessionals, i e

perquè arribi a l'
fica. Rètols com
què de tots és c

elimitar una zon
a i descàrrega d

ases i zona d'e

nera que imped

adoptada i apl

ies  Qualific

ent Importa

Modera

ent Modera

t Modera

Importa

i reduir els risc

ent, així com so

r en qualsevol ll
ció de 60 cm. 
que la seva fu

dental al buit pu

diquen, marque

aquesta. 
s basa en els 

interessat. 
m PERILL, ATE
conegut el seu s

na o impedir el p
de materials. 
excavació, a m

deixi el pas de 

licada 

cació  Esta

ant  No e

at  Evita

at  Evita

at  Evita

ant  No e

cos anteriors

obre els seus ris

loc. 

nció és la de se

ugui provocar un

en la posició o s

fonaments dels

ENCIÓ, ALT, un
significat.

pas. 

esura que 

persones i 

at 

eliminat  

at  

at  

at  

eliminat  

cos. 

enyalitzar i 

n accident. 

senyalitzen 

s codis de 

na vegada 
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El primer 
El segon 
coneixem
 
Senyalitz
 
La senya
 
1) Per la 
 • 

• 

 
2) Per l'ho
 • 

• 

 
3) Els òrg
 • 

• 

• 

 
Mitjans p
 
1) TANCA
d'emmag
senyals d
2) BALIS
particular
3) SENYA
L'objectiu
4) ETIQU
poden re
contingut
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Cremade

 Caiguda 
instal·laci

 Atropella

 

Relació d

Roba de 
Armilla re
Guants d
Calçat de
Casc de s
 

 

a ESS  
RA HIDRÀUL

r fonament ante
fonament cons

ment del significa

zació en l'obra

alització en l'obra

localització dels

Senyalització e
persona troba
l'activitat edific

Senyalització 
col·locada dins

orari o tipus de 

Senyalització 
etc. 

Senyalització 
visibilitat mitja

gans de percepc

Senyalització 
exemple els se

Senyalització 
mitjançant xiul

Senyalització 
d'altres perills 

principals de s

AT: Dins d'aque
gatzematge, circ
del perill previst.
SAMENT: S'utilit
r, es farà servir 
ALS: Les que s

u és que siguin c
UETES: En aqu
edactar en color
t en els envasos

ció i avaluació 

es  

des d'alçària de
ó de puntals  

aments  

d'EPIs necessa

treball 
eflectant 
e cuir. 

e seguretat. 
seguretat. 

LICA DE CA

rior, suposa que
sisteix que les p
at d'aquests sen

: 

a, és complexa 

s senyals o miss

externa: Utilitze
r-se amb el pe

catòria i el que é

interna: Per pe
s o fora de l'obr

visibilitat: 

diürna: Per mitj

nocturna: A fal
nçant llum artific

ció de la person

visual: Es com
enyals de trànsi

acústica: Es ba
lets, sirenes o c

tàctil: Es tracta 
majors, (Per ex

enyalització de

esta obra s'utilit
culació, zones 
. 
tzarà en aques
en la implantac
s'utilitzaran en 
conegudes per 
uesta obra s'ut
rs diferents, cri
s.  

de riscos amb

e les persones 

aris i l'eficàcia 

AN PLANAS A

e cal anunciar e
persones perceb
nyals. 

i variada, utilitz

satges: 

em d'una banda 
rill addicional d
és intern o exter

ercepció des d
ra.  

jà de panells, b

ta de la llum d
cial.  

na, o sentits cor

pon d'acord am
it. 

asa en sons est
clàxon. 

d'obstacles tou
xemple cordills, 

e l'obra 

tzaran tanques 
d'evident perill

ta obra per fer 
ió de petits treb
aquesta obra r
tots. 

tilitzaran els se
daners, que es

b la valoració d

Pro

Baix

durant la Alta

Alta

del qual ha sig

A CERDANY

els perills que es
bin el missatge 

zant:  

 la senyalització
d'una obra. I d'a
rn a aquesta. 

e l'àmbit intern

anderoles verm

diürna, s'utilitzar

rporals, utilitzem

mb la forma, el 

ridents, intermit

us col·locats en
baranes, etc.). 

diversos, uns f
, etc. El tanca

visibles els obs
balls temporals c
responen a con

enyals que s'es
specifiquin peril

de l'eficàcia de 

babilitat  

xa  

a  

a  

gut avaluada 

YOLA DEL V

s presenten en 
o senyal, el que

ó avançada, ant
altra la senyalitz

n de l'obra, am

mells, bandes bl

ran les mateixe

m els següents t

color i els esqu

tents o d'impact

 determinats pu

fixos i altres mò
ment de zones

stacles o objec
com per obrir un
nvenis internacio

stimen oportune
ls o indicacions

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Danyós  

Danyós  

VALLÈS 

l'obra, com s'es
e suposa una e

ticipada, a distà
zació de posició

mb independènc

anques o verme

es senyals diürn

ipus de senyalit

uemes a perceb

te. Els utilitzem 

unts, amb els q

òbils, que delim
s de perill s'ha 

ctes que puguin
n pou, posar un
onals i s'ajuste

es, acompanyad
s de posició o 

adoptada i aplic

es  Qualifica

Tolerable

Importan

Importan

stà fent. 
educació preven

ància. Indica que
ó, que marca e

cia de si el sen

elles, triangles, 

ns però buscan

tzació: 

bre visualment,

en vehicles o m

uals s'ensopeg

iten àrees dete
de compleme

n provocar accid
n pal, etc. 
n a la normativ

des amb frases
mode d'ús del 

cada 

ació  Estat 

e  Evitat 

nt  No eli

nt  No eli

ntiva o de 

e pot una 
el límit de 

nyal està 

tanques, 

nt la seva 

 com per 

màquines 

a avisant 

rminades 
ntar amb 

dents. En 

va actual. 

s que es 
producte 

 

minat  

minat  

Mesure

La seny
No s'util
Els seny
hagin de
Si han 
principa
 
a) Sigui
b) Estig
trànsit.
c) Utilitz
d) Es sit
 
Les can
La seny
Una veg
Retirada
S'han de
Els seny
 

 
 

11.4. 
 

Operac

Senyal f
Utilitzare
farem se
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Atropel

 Cops  

 Sobree

 

Relació

Casc de
Guants 
Roba de
 

 

Mesure

En obra
En obre
d'utilitza
La supe
fons det
La inten
No s'util
L'eficàci
 

 
 

 

es preventives 

yalització de seg
litzaran al mate
yals seran de m
e ser vistes. 
d'actuar els tre

alment que: 

n treballadors a
guin protegits a

zin peces reflect
tuen correctame

nonades per les 
yalització haurà 
gada finalitzada
a de sobres de 
e fer periòdicam
yals seran retira

Balises

cions a desenvo

fixa o mòbil utili
em aquest mitjà
ervir durant l'ex

ació i avaluació

laments  

esforços  

ó d'EPIs necess

e seguretat. 
de cuir. 
e treball. 

es preventives 

a es solen utilitz
es situades a l
ar balises que e
erfície lluminosa
terminat. 
nsitat de la llum 
litzaran al mate
ia i el bon funcio

i proteccions t

guretat complem
ix temps dos se
mida i dimensio

eballadors perso

amb carnet de c
mb equips de p

tores segons UN
ent en zones il·l

quals circulen f
de romandre m
 l'obra, se subs
materials, eines

ment revisions d
ades quan deixi 

olupar previste

tzada en l'obra 
à en l'obra per 
ecució de l'obra

ó de riscos am

saris i l'eficàcia

i proteccions t

ar senyals llumi
a calçada, s'ac
metin llum verm

a emesa per un 

emesa pel seny
ix temps dos se
onament dels se

tècniques adop

mentés, però no
enyals que pugu
ons tals que pe

onalment dirigin

conduir 
protecció indivi

NE-EN-471 
luminades, de f

fluxos perillosos
mentre existeixi l
stituirà la senyal
s i restes d'obra
de la senyalitzac
 d'existir la situa

es en el projec

per indicar llocs
fer visibles els 

a en la implanta

mb la valoració 

Pr

Ba

Mi

Alt

a del qual ha s

tècniques adop

inosos vermelle
consella posar 

mella. En els altr
senyal serà de 

yal haurà d'asse
enyals lluminoso
enyals lluminos

ptades, tenden

o substituirà mai
uin donar lloc a 
ermetin la seva 

nt provisionalm

dual, senyals ll

àcil visibilitat i p

s estaran identif
a situació que m
ització provision

a no col·locats (p
ció, per controla
ació que les just

te 

s perillosos. 
obstacles o ob
ció de treballs t

de l'eficàcia de

obabilitat  

aixa  

tja  

ta  

sigut avaluada 

ptades, tenden

es o dispositius r
llums intermite

res casos, s'han
color uniforme 

egurar la seva p
os que puguin d
ses, es comprov

nts a controlar 

i a les mesures 
confusió. 
clara visibilitat 

ment el trànsit o

luminosos o flu

protegides del tr

ficades i senyal
motiva la seva c
nal d'obra per la
peces trencades
ar el bon estat i 
tificava. 

bjectes que pug
temporals com 

e la prevenció 

Conseqüènc

Extremadame
danyós  

Lleugerament
danyós  

Lleugerament
danyós  

nts a controlar 

reflectants groc
ents a cada an
n d'utilitzar balis
o de no ser-ho 

percepció, sens
donar lloc a conf
varà abans de la

i reduir els risc

de prevenció a

des del punt m

o facilitant la se

orescents, d'ac

ànsit rodat 

itzades, per a e
col·locació. 
a senyalització d
s, embolcalls, p
la correcta aplic

uin provocar ac
per obrir un pou

adoptada i apl

ies  Qualific

ent Modera

t Tolerab

t Modera

i reduir els risc

c ataronjat. 
gle exterior. Si

ses amb llum gro
anirà proveïda 

e arribar a prod
fusió. 
a seva entrada e

cos anteriors

adoptades en l'o

més allunyat de

eva desviar, es

cord amb la no

evitar errors o co

definitiva de via
palets, etc.). 
cació de les ma

ccidents, princip
u, posar un pal e

licada 

cació  Esta

at  Evita

ble  Evita

at  Evita

cos anteriors

i el tancat és 
roga ataronjada
d'un pictogram

duir enlluername

en servei. 

bra. 

es del qual 

procurarà 

rmativa de 

onfusions. 

ls. 

teixes. 

palment, el 
etc. 

at 

at  

at  

at  

total s'han 
. 
a sobre un 

ents. 
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11.5. I
 

Operacio

La instal·
Tots els c
60349-4. 
 • 

• 

 

 
 
Identificac

  Risc  

 Electrocu
indirectes

 Caigudes

 Treballs 

 Intentar t
assegura
interromp
inopinada

 Mal func
de protec

 Utilitza e

 Mal com
sistema d
indirectes
particular

 Cops am

 

Relació d

Casc de s
Calçat aïl
Calçat de
Guants a
Roba de 
Arnés de 
Catifa aïll
Comprov
Eines aïll
 

 

Mesures

Per a la p
masses i 
Les mesu
 
a) Mesur
per mitjà 
b) Mesure
 
Quan la 
segons e
Cada bas
residual a
per separ

a ESS  
RA HIDRÀUL

Instal·lac

ons a desenvo

lació provisiona
conjunts d'apar

En els locals 
recollides en la

Les envoltants
de tenir com a

ció i avaluació 

ució; contactes 
s  

s al mateix nive

amb tensió  

treballar sense 
ar-se que està e
puda o que no p
ament  

ionament dels m
cció  

equips inadequa

portament o inc
de protecció con
s en general, i d
r  

mb eines  

d'EPIs necessa

seguretat 
llant (connexion
e seguretat. 
aïllants. 
treball. 
seguretat (per 

lant 
vadors de tensió
ants. 

 preventives i 

prevenció de po
dispositius de t

ures generals pe

es de protecció
de barreres o e
es de protecció

protecció de le
esquema d'alime
se o grup de b
assignada igual
ració elèctrica d

LICA DE CA

ció elèctr

lupar previstes

al d'obra estarà 
rellatge empleat

de serveis (ofic
a ITC-BT-24. 

s, aparellatge, l
a mínim un grau

de riscos amb

elèctrics directe

ell  

tensió però sen
fectivament 

pot connectar-

mecanismes i s

ats o deteriorats 

correcta instal·la
ntra contactes e
de la connexió a

aris i l'eficàcia 

ns). 

a treballs en alç

ó. 

proteccions tè

ossibles contact
tall per intensita
er a la protecció
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de seguridad. 
de cuero. 
seguridad. 
trabajo. 

 preventives i 

d'una xarxa de 
es col·loqués s

nt xarxa-suport 
ó. 

ha d'estar subje
etre, una a la
ntment tibada 
tge a l'edificaci
s 
tge de la corda 
rts de les xarxes
de comprovar qu
provarà l'estat 
cions permanen
ar si els ancorat
es han d'emmag
atge sol implica
rs, amb el llarg 
la caiguda lliure
es només podra
ació universitàr
a per a les oper

) La comprensió
) La seguretat d
) Les mesures d
) Les mesures
egativament la 
) Les condicions
Qualsevol altre

ada finalitzada l
ris, xarxa, union
a variable degr

d.1 Demanar de
en l'ambient i zo
d.2 La recopilac
del punt anterior

. Pantalle

LICA DE CA

diferent nivell  

 mateix nivell  

vells inferiors  

d'eines manua

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

fibres normalme
empre per la ca
cal ancorar a 

ecta a un eleme
 part superior 

ió s'aconseguir

inferior pot com
s seran allotjats
ue el tipus i qua
de la xarxa (

nts, corrosió i p
tges de l'estruct
gatzemar en ob
r un treball a l
de corda adequ

e. 
an ser muntade
ria o professiona
racions previste

ó del pla de mun
durant el muntat
de prevenció de
s de seguretat
seguretat de la 
s de càrrega ad

e risc que comp

la col·locació, h
s, obstacles, ab
radació que pat

el fabricant o su
na en què s'est
ió, per part de 

r. 

es 

AN PLANAS A

Mitja

Mitja

Baix

Alta

ls  Alta

del qual ha sig

ècniques adopt

ent de color taro
ara interior dels 
elements fixos

ent que s'anome
i una altra e

rà amarrant les

mpletar-se amb b
s en caixetins de
alitat de la xarxa
(possibles trenc
pintura) i el dels 
tura estan en co

bra fins a la seva
a vora del buit
uada, així com 

es, desmuntade
al que l'habiliti p
es, que els perm

ntatge o transfo
tge o la transfor
e riscos de caigu
t en cas de 
xarxa. 

dmissible 
ortin les esmen

ha de ser revisa
bsència de buits
teixen les xarxe

bministrador la 
tà utilitzant la xa
l'usuari, de dad

A CERDANY

a  

a  

xa  

a  

a  

gut avaluada 

tades, tendents

onja per ser mé
pilars de façana
 de la construc

ena suport, ja d
en el seu pare

s cordes perim

barquetes embe
eixats en al form
a, suports i acce
caments, entro
accessoris (el 

ondicions per al
a muntatge, sot
t pel que es pr
els punts o zon

es o modificade
per a això, i per

meti enfrontar-se

ormació de la xa
rmació de la xar
uda de persone
canvi de les 

tades operacion

ada, almenys en
s, etc. 
es a causa de la

durada estimad
arxa. 
des reals de dur

YOLA DEL V

Extremadamen
danyós  

Danyós  

Extremadamen
danyós  

Lleugerament 
danyós  

Danyós  

s a controlar i 

és visible, i l'alça
a. 
cció o del terre

dues cordes del 
e inferior, lligad

etrals inferior i

egudes en el for
migonar el forjat
essoris són els e
oncaments o u
citat segons co
 muntatge 
a cobert i lluny 

reveuran els arn
nes d'ancoratge 

s substancialm
r treballadors qu
e a riscos espec

arxa 
rxa 

es o d'objectes. 
condicions me

ns de muntatge

n els seus aspe

a seva utilitzaci

da per al tipus d

rada en altres o

VALLÈS 

nt Importan

Moderat 

nt Moderat 

Moderat 

Importan

reduir els risco

ada mínima serà

eny, perquè pro

mateix marcial
des als pilars 

i superior als p

rmigó cada met
t. 
elegits i vénen c
unions, i resist
ordes o metàl·liq

de fonts de calo
nesos de segu
d'aquests, de m

ent sota la dire
ue hagin rebut u
cífics: 

eteorològiques 

e i transformació

ectes fonamenta

ó, convé fer, si 

de xarxa concre

obres pot ser un

nt  No eli

 Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

nt  No eli

os anteriors 

à de 1,25 m. 

oporcioni una a

 que la xarxa de
perquè la xar

pilars o altres 

tre aproximadam

complets 
tència), el dels
ques). També s'

or. 
retat necessari
manera que s'e

cció d'una pers
una formació ad

que poguessin

ó. 

als: suports, an

és possible, al

et i, si disposa d

n excel lent com

minat  

 

 

 

minat  

adequada 

e 12 mm. 
rxa quedi 

elements 

ment. 

s suports 
'haurà de 

s per als 
viti en tot 

sona amb 
dequada i 

n afectar 

coratges, 

menys el 

de dades 

mplement 

Operac

Protecc
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També s
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Mesure

La panta
La panta
La panta
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(o subst
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hora. 
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Operac

La prote
col·loca
Aquests
d'instal·l
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Caiguda

 Caiguda

 Caigude

 Sobree

 Caiguda
instal·lac

 

cions a desenvo

ció col·lectiva té 
naments, etc. ef
s'utilitzen aques

ació i avaluació

a de persones a

esforços  

a des d'alçària 
ció de puntals 

ó d'EPIs necess

e treball. 
e seguretat. 
de seguretat. 
de cuir. 

es preventives 

alla ha de cobri
alla estarà form
alla s'ha d'inspe

ments que deno
titució). 
provarà l'estabi

irà el personal s
 ordre en l'obra

1. Taulers

cions a desenvo

ecció dels risco
ció de taulers d

s buits es refere
lacions.  

ació i avaluació

a de persones a

a de persones a

es de personal 

esforços  

a des d'alçària 
ció de puntals 

olupar previste

com a missió p
fectuada en pun
stes pantalles p

ó de riscos am

al mateix nivell 

de les persones

saris i l'eficàcia

i proteccions t

r prou la zona q
mada sempre pe
eccionar periòdi
otin alguna fallad

ilitat de la mate

sobre la seva ut
. 

s quallat

olupar previste

os de caiguda 
e fusta. 

eixen als que es

ó de riscos am

a diferent nivell 

al mateix nivell 

al mateix nivell 

de les persones

es en el projec

protegir els oper
nts concrets de 
per a delimitar zo

mb la valoració 

Pr

 Mi

Alt

s durant la Alt

a del qual ha s

tècniques adop

que provoqui la 
er elements esta
icament, per pre
da tècnic o mal 

eixa davant del 

tilització i els ris

ts de seg

es en el projec

al buit pels for

s realitzen a l'ob

mb la valoració 

Pr

 Mi

 Mi

 Ba

Alt

s durant la Alt

te 

aris que treballi
l'obra. 
ones perilloses 

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

ta  

ta  

sigut avaluada 

ptades, tenden

incidència. 
ables, que no co
evenir fallades o
comportament 

vent, interromp

cos 

guretat p

te 

rats de mida re

bra per al pas d

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

tja  

aixa  

ta  

ta  

in al voltant de l

de tallers i mag

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

nts a controlar 

onstitueixin en s
o faltes de mesu
es desmuntara

pent els treballs

per a fora

eduïda existents

d'ascensors, mu

e la prevenció 

Conseqüènc

Extremadame
danyós  

Danyós  

Extremadame
danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

a projecció de p

gatzems.  

adoptada i apl

ies  Qualific

Modera

t Modera

Importa

i reduir els risc

si un risc. 
ures de seguret
n immediatame

quan el vent s

ats horitz

s en el forjat e

ntacàrregues i 

adoptada i apl

ies  Qualific

ent Importa

Modera

ent Modera

t Modera

Importa

partícules, 

licada 

cació  Esta

at  Evita

at  Evita

ant  No e

cos anteriors

tat. 
ent per a la seva

sigui superior a 

zontals 

es realitzarà mi

petits buits per 

licada 

cació  Esta

ant  No e

at  Evita

at  Evita

at  Evita

ant  No e

at 

at  

at  

eliminat  

a reparació 

50 km per 

tjançant la 

conductes 

at 

eliminat  

at  

at  

at  

eliminat  
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Mesures

La protec
fusta. 
Aquests b
d'instal·la
Els tauler
subjectes
Els tauler
de tal ma
Es prohib
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Operacio

Dispositiu
dificultat a
Protegeix
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Caiguda 

 Caiguda 

 Caigudes

 Atrapam

 Cops  

 Sobreesf

 

Relació d

Casc de s
Guants d
Roba de 
 

 

Mesures

Els opera
El trípod
lliscamen
Una vega
En excav
mantindrà

a ESS  
RA HIDRÀUL

d'EPIs necessa

seguretat. 
e seguretat. 
e cuir. 
seguretat. 
treball. 

 preventives i 

cció dels riscos 

buits es refereix
acions. 
rs de fusta han 
s inferiorment m
rs no posseiran

anera, que pugu
birà la circulació
ordre en l'obra. 

. Trípode

ons a desenvo

u d'emergència 
a causa d'un ac
x als treballador

ció i avaluació 

de persones al

de persones a 

s de personal a

ents  

forços  

d'EPIs necessa

seguretat. 
e cuir. 
treball. 

 preventives i 

aris que realitze
e de rescat es

nts, etc.) que pu
ada finalitzada la
vació o treball a
à un operari d

LICA DE CA

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

de caiguda al b

xen als que es r

de tenir la resis
mitjançant tres ta

 defectes visible
uin apreciar els d
ó sota càrregues

e de resc

lupar previstes

que permet la
ccés estret i / o 
rs en cas d'have

de riscos amb

 mateix nivell  

diferent nivell  

al mateix nivell  

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

n el muntatge, u
starà adequada
guin afectar la s
a col·locació de
 una profundita

de vigilància a 

AN PLANAS A

del qual ha sig

ècniques adopt

buit pels buits ex

realitzen a l'obr

stència adequa
aulers transvers
es, ni nusos qu
defectes per ús
s suspeses. 

cat 

s en el projecte

a baixada o hiss
profund, que no

er de ser evacua

b la valoració d

Pro

Mitja

Mitja

Baix

Baix

Mitja

Alta

del qual ha sig

ècniques adopt

utilització i desm
ament ancorat 
seva estabilitat 

el trípode, s'ha d
t major de 1,30
l'exterior, que 

A CERDANY

gut avaluada 

tades, tendents

xistents en el fo

ra per al pas d'a

ada i estaran for
sals. 
e disminueixin 
. 

e 

sat de persona
o ens permet ac
ats. 

de l'eficàcia de 

babilitat  

a  

a  

xa  

xa  

a  

a  

gut avaluada 

tades, tendents

muntatge del tríp
al terreny, co

de revisar la col
0 metres, sempr

a més d'ajuda
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s a controlar i 

orjat es realitzar

ascensors, mun

rmats per un qu

la seva resistèn

al a cotes inferio
ccedir amb altre

la prevenció a

Conseqüèncie

Danyós  

Lleugerament 
danyós  

Extremadamen
danyós  

Extremadamen
danyós  

Lleugerament 
danyós  

Lleugerament 
danyós  

s a controlar i 

pode de rescat 
mprovant que 

·locació dels se
re que estiguin e
ar en el trebal

VALLÈS 

reduir els risco

rà mitjançant la 

tacàrregues i p

uallat de taulons

ncia, tindran bo

ors (pous, etc.)
es mitjans. 

adoptada i aplic

es  Qualifica

Moderat 

Tolerable

nt Moderat 

nt Moderat 

Tolerable

Moderat 

reduir els risco

seran qualificat
no existeixin i

eus diferents ele
els operaris treb
ll, donarà la ve

os anteriors 

col·locació de t

etits buits per c

s de fusta de 7 

n aspecte. Esta

), A les quals h

cada 

ació  Estat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

 Evitat 

e  Evitat 

 Evitat 

os anteriors 

ts per a aquesta
rregularitats (d

ements i unions 
ballant al seu in
eu d'alarma en

aulers de 

conductes 

x 20 cm. 

aran nets, 

hi ha una 
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Per des
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Operac

Les esli
puguin i
 

 
 
Identifica

  Risc 

 Caiguda

 Xocs i c

 Xocs i c

 Sobree

 Caigude

 Cops i t

 Trepitja

 

Relació

Guants 
Casc de
Roba de
 

 

Mesure

En els t
amb la n
Els acce
disposit
Els acob
Els acce
Els cabl
Els cabl
tancame
Els òrga
Cada lo
possible
La certif
 
a) Nom 
b) El do
c) La d
tractame
d) La cà
 
Les esli
Les esli
Les esli

ncia. 
spenjar o hissar 
ments o compo
atament per a s
el trípode també
 ordre en l'obra

3. Esling

cions a desenvo

ngues de segur
identificar les ca

ació i avaluació

a de persones a

cops contra obje

cops contra obje

esforços o postu

es de material 

talls per objecte

ades sobre obje

ó d'EPIs necess

de cuir. 
e seguretat. 
e treball. 

es preventives 

reballs en alçad
necessària resis
essoris d'eleva
tiu del enganxam
blaments d'acce
essoris d'elevac
les no hauran d
les o abraçado
ent d'una esling
ans de prensió s
ongitud de cade
e, una placa o u
ficació inclourà 

del fabricant o 
omicili a la Comu
descripció de la
ent metal·lúrgic
àrrega màxima e

ngues, cadenes
ngues, cadenes
ngues, cadenes

a un operari se
onents del trípo
ubstituir i la sev
é troba s'hauran
. 

ues de s

olupar previste

retat, les utilitza
aracterístiques e

ó de riscos am

al mateix nivell 

ectes immòbils 

ectes mòbils  

ures inadequade

es o materials  

ctes  

saris i l'eficàcia

i proteccions t

da és preceptiu 
stència. 
ció han de sele
ment i de les co
essoris d'elevac
ció s'han d'emm
e portar cap ac
res de fibra tèx

ga sense 
s'han de dissen
ena, cable o ab
una anella inamo
les indicacions 

representant leg
unitat Econòmic
a cadena o cab

especial a què 
en servei que h

s i cables s'han 
s i cables no s'h
s i cables no s'h

erà necessari qu
ode de rescat q
va posterior rep
n de revisar per

seguretat

es en el projec

arem com acces
essencials per a

mb la valoració 

Pr

 Mi

 Mi

Ba

es  Alt

Mi

Alt

Mi

a del qual ha s

tècniques adop

l'arnès de segu

eccionar-se en 
ondicions atmos
ció estaran marc

magatzemar de m
coblament, ni lla
xtil no portaran 

yar i fabricar de
braçadora d'ele
ovible amb les 
mínimes següe

gal a la Comun
ca Europea del 
ble (dimensions
 hagi estat sotm
agi de suportar 

de raspallar i g
han d'abandona
han d'abandona

ue aquest dispo
que denoten alg
aració. 
riòdicament per 

t 

te 

ssoris d'elevació
a un ús segur. 

de l'eficàcia de

obabilitat  

tja  

tja  

aixa 

ta  

tja  

ta  

tja  

sigut avaluada 

ptades, tenden

uretat per al qua

funció de les c
fèriques, i tenin
cats perquè l'us
manera que no 
ç excepte en el
cap acoblamen

e manera que le
evació que no f
referències del 

ents: 

itat Econòmica 
fabricant o repr

s nominals, fab
mès el material. 

la cadena o el 

reixar periòdica
r a terra perquè
r a terra per evi

osi d'arnès de se
gun error tècni

controlar el bon

ó, els quals han 

e la prevenció 

Conseqüènc

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

Danyós  

Danyós  

Lleugerament
danyós  

nts a controlar 

al s'hauran prev

càrregues que e
nt en compte la 
suari conegui les
es malmetin o d
s seus extrems

nt, llaç o enllaç,

es càrregues no
formi part d'un 
fabricant i la ide

Europea. 
resentant legal. 
bricació, el mat

cable. 

ament. 
è no provoquin c
itar que la sorra

eguretat. 
c o mal compo

n estat i la corre

d'estar marcats

adoptada i apl

ies  Qualific

Modera

t Tolerab

Tolerab

t Modera

Modera

Importa

t Tolerab

i reduir els risc

vist punts fixos d

es manipulin, d
modalitat i la co
s seves caracte
deteriorin. 
. 
excepte en l'ex

 puguin caure r
tot haurà de p

entificació de la 

erial usat per a

caigudes. 
a, grava, etc. pe

ortament es de

ecta col·locació 

s de manera qu

licada 

cació  Esta

at  Evita

ble  Evita

ble  Evita

at  Evita

at  Evita

ant  No e

ble  Evita

cos anteriors

d'enganxada a l

dels punts de p
onfiguració de l'a
erístiques. 

xtrem del esling

repetidament. 
portar marca o, 
a certificació cor

a la fabricació,

enetrin entre els 

smuntaran 

d'aquest. 

e es 

at 

at  

at  

at 

at  

at  

eliminat  

at  

'estructura 

ressió, del 
amarratge. 

gat o en el 

si això és 
responent. 

 qualsevol 

fils 
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Operacio

S'utilitzar
fonament
uniforme 
També s'
 

 
 
Identificac

  Risc  

 Caigudes

 Caigudes

 Atrapam

 Sobreesf

 Els inher
ells  

 

Relació d

Casc de s
Calçat de
Guants d
Roba de 
 

 

Mesures

En els tre
amb la ne
La passa
La passa
Els eleme
punts de 
Cap de le
La passa
Els tauler
bon aspe
Es recom
Queda p
instal·laci
La passa
d'alçada. 
S'elimina
Si la pass
l'estructu
La platafo
prevenir f

a ESS  
RA HIDRÀUL

ixar les eslingue
gues, cadenes 
de grua que su

birà la circulació
birà en aquesta 
tzaran els treba
t, quan les tasq
ordre en l'obra. 

. Passare

ons a desenvo

ran les passare
ts, forjats en co
i estable. 
'utilitzen passar

ció i avaluació 

s a diferent nive

s al mateix nive

ents  

forços  

rents al treball q

d'EPIs necessa

seguretat. 
e seguretat. 
e cuir. 
treball. 

 preventives i 

eballs en alçada
ecessària resist

arel·les la realitz
arel·les utilitzada
ents que la com
suport. Per a a

es parts de la pa
arel·les ha de ten
rs que formen la

ecte. Estaran ne
mana evitar trepi

rohibida la utilit
ió o rectificació 
arel·les estarà p

ran els enderro
sarel·les s'utilitz
ra. Sobre els ta
orma s'inspecci
fallades o faltes

LICA DE CA

es, cadenes i ca
i cables s'utilitza

ustenti les esling
ó sota càrregues
obra, la suspen

alls de transpor
ues s'han de fe

el·la de s

lupar previstes

l·les com a ele
onstrucció i en g

rel·la per salvar 

de riscos amb

ell  

ell  

que ha de exerc

aris i l'eficàcia 

proteccions tè

a és preceptiu l'a
tència. 
arà personal qu

a en aquesta ob
mponen estaran 

ixò és convenie
assarel·les pot p
nir la suficient re
a plataforma no

ets, de tal mane
itjar pels taulers
tzació de la pa
de les xarxes i 

proveïda de ba

cs o runa, per r
za en les cobert
ulons que forme
onaran diàriam

s de mesures de

AN PLANAS A

ables a la intem
aran en les tasq
gues, cadenes i 
s suspeses. 
nsió o transport 
rt de materials a
r sota règim de 

segureta

s en el projecte

ments de prote
general per aqu

petits desnivells

b la valoració d

Pro

Mitja

Mitja

Baix

Alta

cir sobre Baix

del qual ha sig

ècniques adopt

arnès de segure

ualificat. 
bra tindrà una am

disposats de m
ent disposar de t
patir una flexió e
esistència i esta

o han de tenir de
ra, que puguin a
s excessivamen
assarel·les sens
la instal·lació de
ranes resistents

reduir el risc d'e
tes o teulades e
en el seu pis es
ent pel Capatàs

e seguretat 

A CERDANY

mpèrie. 
ques per a les q
cables, serà d'a

aeri de persone
amb la muscler
vents iguals o s

t 

e 

ecció col·lectiva
uells llocs o lloc

s. 

de l'eficàcia de 

babilitat  

a  
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Plec de condicions particulars 
 
 
Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les  especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació 
amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius 
 

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guía Técnica" publicada per l'INSH. 
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D. Javier Bou Pulido 
Arquitecte Tècnic 
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PAYMACOTAS - ATENEA 
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1. Dades de l'obra 
 
1.1. Dades generals de l'obra 
 

Descripció El present projecte executiu desenvolupa les dues primeres fases de la construcció i 
posada en funcionament de la barrera hidràulica de Can Planas. La Fase I, preveu la 
construcció de 2 pous i quatre parells de piezòmetres amb l’objectiu d’avaluar la 
piezometria i constatar la seva incidència. La Fase II contempla la hipòtesis de 
confirmació del model conceptual inicial, i planteja la construcció dels tres pous 
restants i els 4 parells de piezòmetres restants. Preveu la instal•lació de serveis 
elèctrics i canonades d’aigua, de manera que el sistema ja pugui ser operatiu en 
mode manual. Es preveu també la instal•lació de sensors de control que recullen 
dades als piezòmetres però no controlen de forma automàtica el sistema. 

Nom o raó social AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Situació abocador de "CAN PLANAS". Cerdanyola del Vallès 

Tècnic autor del projecte JOSE LUIS VEGA (ASESORIA HIDROGEOLOGICA NABLA, S.L.) 

Tècnic autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut 

D. JAvier Bou Pulido. Arquitecte Tècnic. (UTE CSS AMB) 

 

2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l'obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra 
que té com a objecte: 
 
A.) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista 
adjudicatària del projecte de ESS DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL 
VALLÈS, respecte  a este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT. 
B.) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C.) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE 
constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.  
D.) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de garantir el seu 
èxit. 
E.) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva 
administració.  
F.) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca per a implantar 
amb  èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: El present projecte executiu desenvolupa les dues primeres 
fases de la construcció i posada en funcionament de la barrera hidràulica de Can Planas. La Fase I, preveu la 
construcció de 2 pous i quatre parells de piezòmetres amb l’objectiu d’avaluar la piezometria i constatar la seva 
incidència. La Fase II contempla la hipòtesis de confirmació del model conceptual inicial, i planteja la construcció 
dels tres pous restants i els 4 parells de piezòmetres restants. Preveu la instal•lació de serveis elèctrics i 
canonades d’aigua, de manera que el sistema ja pugui ser operatiu en mode manual. Es preveu també la 
instal•lació de sensors de control que recullen dades als piezòmetres però no controlen de forma automàtica el 
sistema., sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT 
I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual. 
 

 
 

2.2. Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra 
 
 
2.2.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament 
pugi afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixen una resistència suficient només 
s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitze de manera 
segura.  

 
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:  

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva 
normativa específica.                           
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni 
d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució 
per contacte directe o indirecte.       
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el 
tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 
persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.  
 

3. Vies i sortides d'emergència:  
a) Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en 
una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat per als treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels 
equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin 
estar present en ells. 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient. 
e) Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no 
hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixen il·luminació 
hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.  

 
4. Detecció i lluita contra incendis:  

a) Es preveurà un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de 
detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. 
Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran 
senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La senyalització 
es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.  

 
5. Ventilació:  

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests 
disposaran d'aire net en quantitat suficient. 
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els 
treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui 
necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.  
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6. Exposició a riscos particulars:  
a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, 
gasos, vapors, pols). 
b) En el cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pugi contenir 
substàncies tòxiques o nocives, no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera 
confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran 
baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui 
prestar auxili eficaç i immediat.  
 

7. Temperatura: 
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues 
físiques imposades als treballadors.  

 
8. Il·luminació:  

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui 
possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan 
no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de 
senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà 
col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment 
exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat 
suficient.  

 
9. Portes i portes grans:  

a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi sortir els rails i 
caure. 
b) Les portes i portes grans que s'obrin cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els 
impedeixi baixar-se. 
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de 
manera adequada. 
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran 
portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per aquests. Les portes 
estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment. 
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de 
dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se 
manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.  
 

10. Vies de circulació i zones perilloses:  
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran 
calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb 
tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls hagi destinat i de manera que els treballadors, no empleats en 
les proximitats d'aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles 
en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de 
persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat 
suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. 
Es senyalitzarà clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, 
portes grans, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si en l'obra hi hagués zones d'accés limitat, estaran equipades amb dispositius que eviten que els 
treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a 

protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones estaran 
senyalitzades de mode clarament visible. 

 
11. Molls i rampes de càrrega:  

a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades. 
b) Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els 
treballadors no puguin caure.  

 
12. Espai de treball:  

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient 
llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material 
necessari.  

 
13. Primers auxilis:  

a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per 
personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, 
a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixen, es comptarà amb un o diversos locals 
per a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis 
indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, 
degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el 
nombre de telèfon del servei local d'urgència.  

 
14. Serveis higiènics:  

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris 
adequats. 
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions 
que permeten a cada treballador posar a assecar, si fora necessari, la seva roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de 
treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'aquest apartat, cada treballador 
podrà disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals baix clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixi, es posarà a disposició dels treballadors dutxes 
apropiades, en nombre suficient. 
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti sense 
obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda. 
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver 
lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si es necessari, prop dels llocs de treball i dels 
vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres 
serà fàcil. 
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels 
vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un nombre suficient d'excusats i de 
lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una 
utilització per separat dels mateixos.  

 
15. Locals de descans o d'allotjament:  

a) Quan ho exigeixen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 
nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de 
descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un 
nombre de taules i de seients amb respatller d'acord amb el nombre de treballadors. 
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c) Quan no existeixen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus 
d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball. 
d) Quan existeixen locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en nombre suficient, així 
com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Aquests locals estaran equipats de llits, armaris, 
taules i cadires amb respatller acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a 
la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes. 
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no 
fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.  

 
16. Dones embarassades i mares lactants:  

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.  
 
17. Treballadors minusvàlids:  

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Aquesta 
disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i 
llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.  

 
18. Consideracions diverses:  

a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i 
identificables. 
b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no 
alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball. 
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar els seus 
menjars en condicions de seguretat i salut. 

 
 
2.2.2. Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en 
l'exterior dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables 
tenint en compte:  

 
1° El nombre de treballadors que els ocupen. 
2° Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tenir que suportar, així com la seva distribució. 
3° Els factors externs que poguessin afectar-los. 

 
En el cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no posseeixen estabilitat pròpia, 
es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol 
desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball. 
b) Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol 
modificació de l'alçada o de la profunditat del lloc de treball.  

 
2. Caigudes d'objectes:  

a) Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, 
sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.  
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses. 
c) Els materials de recollida, equips i ferramentes de treball es col·locaren o emmagatzemaren de manera 
que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.  

 
3. Caigudes d'alçada: 

a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos 
de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es 
protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les 
baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de 
protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixen el pas o lliscament dels treballadors. 

b) Els treballs en alçada només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi 
o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per 
la naturalesa del treball això no fos possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran 
cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran 
prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions de 
seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra 
circumstància.  

 
4. Factors atmosfèrics:  

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva 
seguretat i la seva salut.  

 
5. Bastides i escales: 

a) Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es 
desplomen o es desplacen accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, protegiran i 
utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. Les 
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 
c) Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:  

 
1° Abans de la seva posada en servei. 
2° A intervals regulars d'ara en avant. 
3° Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que pugui afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.  

 
d) Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 
486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  

 
6. Aparells elevadors:  

a) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat 
en la seva normativa específica.  
b) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements constitutius, els seus 
elements de fixació, ancoratges i suports: 

 
1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin 
destinats. 
2° S'instal·laran i utilitzaran correctament. 
3° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
4° Seran manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada.  
 

c) En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat es col·locarà, de manera visible, la indicació del 
valor de la seva càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a 
què estiguin destinats.  

 
7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:  

a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que 
s'ha disposat en la seva normativa específica. 
b) Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els 
principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran correctament.  
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c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació 
de materials rebran una formació especial. 
d) S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o 
maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran 
equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la aixafada, en cas de bolcada 
de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.  

 
8. Instal·lacions, màquines i equips:  

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la 
seva normativa específica. 
b) Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense motor: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els 
principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindrà en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
4° Se Seran manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa 
específica.  
 

9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:  
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al 
mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució. 
b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:  

 
1° Per a previndre els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes de persones, 
terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntalament, blindatge, fitació, talussos o 
altres mesures adequades. 
2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats. 
3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.  
4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un 
incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.  
 

c) Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de 
les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de 
barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.  

 
10. Instal·lacions de distribució d'energia:  

a) Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, 
en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i 
senyalitzades clarament. 
c) Quan existeixen línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran 
fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o 
avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes 

 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:  

a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades 
pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es podran muntar o desmuntar baix 
vigilància, control i direcció d'una persona competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcularan, muntaran i 
mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos. 

c) S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la 
fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

 
12. Altres treballs específics.  

a) Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, 
planificaran i mamprendran sota la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les 
precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
b) En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en 
atenció a l'alçada, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, 
ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran 
mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a 
través seu. 
c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seva normativa específica. 
d) Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i 
proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció 
d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es 
realitzaran únicament sota la vigilància d'una persona competent. Així mateixos els atalls seran 
inspeccionades per una persona competent a intervals regulars. 

 
2.3. Procediments per al control d'accés de personal a l'obra 
 
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres 
resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors : 
 

Nom i Cognoms : 
 

Entrada 
Signatura : 
 

Sortida 
Signatura : 
 

 
Setmanalment es realitzarà un seguiment d'aquest control del Personal d'Obra.  
D'aquesta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els 
únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les 
instal·lacions higiènic sanitaris de l'obra. 
 
L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal 
dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita 
assistència. 
 
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar aquest 
document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa. 
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3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les 
característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte 
durant la seva execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada 
aplicació que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués 
estar en vigor. 
 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i 
la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per 
a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos 
modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·  

• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 
a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives. 

 
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos 
Laborals.  
 • Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i 

Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.  

 • El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 
del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i 
la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats 
necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als 
pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. • A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 

a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició.  • Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives.  • Es tindrà especial atenció a:  

 
 
CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.  
 

CAPÍTOL III : Drets i obligacions, amb especial atenció a: 
 
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.  
Art. 16. Avaluació dels riscos.  
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.  
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.  
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
Art. 21. Risc greu i imminent.  
Art. 22. Vigilància de la salut.  
Art. 23. Documentació.  
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.  
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.  
 
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció  
 
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.  
Art. 31.- Serveis de prevenció.  
 
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.  
Art. 33.- Consulta als treballadors.  
Art. 34.- Drets de participació i representació.  
Art. 35.- Delegats de Prevenció.  
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.  
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.  
 
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.  
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Art. 44.- Paralització de treballs.  
Art. 45.- Infraccions administratives.  
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus.  
Art. 49.- Sancions.  
Art. 50.- Reincidència. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.  
Art. 52.- Competències sancionadores.  
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració. 
 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que 
desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació 
inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels 
riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix 
prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d) i i) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
Especial atenció al següent article del Reial decret: 
 
CAPÍTOL I: Disposicions Generals.  
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.  
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.  
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Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació 
amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a 
l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de 
auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.  
 

Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació 
amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a 
l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de 
auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals. 

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.   

• Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  

 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 
13 de desembre del 2003), i especialment a :  
 
 Capítol II Article desè punts Sis i Set.  
 
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.  
 
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar 
el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.  
 
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Amb especial 
atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx la disposició 
addicional única :  Presència de recursos preventius en obres de construcció.  
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora 
de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per 
la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 
2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997. 
 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions 
preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.  

Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
(BOE 14-03-2009). 

Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, 
sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l'exposició a vibracions mecàniques. (BOE 26-03-2009). 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici: 

Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social  
 
Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, 
fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3. 

 Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica 
en els termes següents:  

• S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5. • S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16. • Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30. • S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30. • Es modifica l'apartat 3 de l'article 31. • Es modifica l'apartat 5 de l'article 31. • S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31. • Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39. • S'afegeix una disposició addicional setzena. 
 

Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

 • S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7. • Es redacta de nou l'article 14. • Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18. 
 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
obres de construcció. 
 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:  
 • Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  • Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en 

Seguretat i Salut en el treball.  • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 
treball (Annex 1, Apartat. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 
d'octubre Annex IV.  • Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dors-lumbars per als treballadors.  
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• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització d'Equips de Protecció Individual.  • Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de prevencionistes de riscos 
laborals.  •  Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.  • Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  • Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :  • - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  • Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos.  • Reglament dels serveis de l'empresa constructora.  • Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb especial atenció 
a: 

 
 
A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els següents aspectes de la mateixa: 
 
TÍTOL I: El Títol I totalment derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)  
 
TÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS 
MECANISMES I MESURES DE PROTECCIÓ  
 
El títol II roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
fins que es dictin els Reglaments oportuns que cita l'article 6 de la referida Llei, entre ells 
el RD 1627/1997 que anteriorment ja s'ha especificat i el qual exigeix aquest document de 
seguretat.  
 
Posteriorment el Reial decret 486/1997, declara derogats expressament els Capítols I , II, 
III, IV, V i VII d'aquest Títol II. No obstant això, aquesta derogació no té efecte per als llocs 
de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret. Per tant aquest Títol II 
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos específics com ho és en la 
Construcció, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, estableix amb 
aquestes mateixa paraules: .......aquest Reial decret 486/1997 no serà d'aplicació a: Les 
obres de construcció temporals o mòbils.  
És a dir, que en conseqüència estan vigents en les obres de construcció els següents 
capítols de la OGSHT: 
 
Capítol Primer.- Edificis i locals. Art.13 al 33 .  
Capítol II.- Serveis permanents. Art. 34 al 37 .  
Capítol III.- Serveis d'higiene. Art. 38 al 42 . Capítol IV.- Instal·lacions sanitàries 
d'urgència. Art. 43 .  
Capítol V.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Art. 44 al 50 .  
Capítol VI.- Electricitat. Art. 51 al 70. (sempre que no es contraposin al REBT aprovat pel 
reial decret 842/2002, el qual ja ha estat comentat anteriorment).  
Capítol VII.- Prevenció i extinció d'incendis. Art. 71 al 82 .  
Capítol VIII.- Motors, transmissions i màquines. Art. 83 al 93 .  
Capítol IX.- Eines portàtils. Art. 94 al 99 . Capítol X.- Elevació i transport. Art. 100 al 126 . 
Capítol XI.- Aparells que generen calor o fred i recipients a pressió. Art. 127 al 132 .  
Capítol XII.- Treballs amb riscos especials. Art. 133 al 140 .  
Capítol XIII.- Protecció personal. Art. 141 al 151. (Derogat per RD773/1997 de 30 de 
maig).  
 
TÍTOL III.: El Títol III ha quedat derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals  
 

 

• Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als 
llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": 

• Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.  

• Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb 
especial atenció a:  

• Art. 165 a 176.- Disposicions generals.  

• Art. 183 a 291.- Construcció en general.  

• Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.  

• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la 
indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004). 

• Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual 
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 
3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de 
desembre).  

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions 
d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre 
màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).  

• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer 
de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual.  

• Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es 
modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i 
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

• Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V 
Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

• Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.  

• Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball.  

• Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i 
les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .  

• Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric.  

• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos.  

• Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a 
obres i altres aplicacions.  
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• 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, com part de l'acció protectora del 
sistema de la Seguretat Social.  

• V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció, especialment als articles i punts del següent quadre:  

V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció 2012 

Article 20.- Vigilància i control de salut.  

Article 68.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present 
Conveni serà la qual s'estableix a continuació:  

any 2012 ...1.738 hores  

Article 78.- Personal de capacitat disminuïda.  

Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels 
treballadors).  

Capítol I. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball  

Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció En 
general tots els Títols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.  

 
 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  

• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb 
la seguretat i salut.  

• Ordenances municipals que siguin d'aplicació.  

 
3.2. Obligacions específiques per a l'obra projectada 
 • El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del 

centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal 
segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 
171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12  • L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest 
Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en 
l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.  • El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball.  • El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de Seguretat i Salut consta 
dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 
respectant fidelment el Plec de Condicions.  

 
Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no 
podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà 
plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el 
representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica 
qualificació legal. 

 

• • L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions 
preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de Seguretat i Salut, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles 
subcontractistes o empleats.  • S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document 
Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, 
durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  • El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut.  • Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-
se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada 
aliena a l'Empresa.  • La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per 
al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 
i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener. • L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà 
lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.  • L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en 
l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  • L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  • L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals.  • Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es 
disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  • Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els 
requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les 
especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la 
construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 
 
CONDICIONS PARTICULARS:  
 
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut 
en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix 
l'article 39.  
 
B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).  
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del 
personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta 
Llei, conformement a la següent escala: 
 

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 

De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 
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De 1.001 fins 2.000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2.001 fins 3.000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3.001 fins 4.000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevenció 
 

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.  
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre 
els Delegats de Personal.  
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:  
 
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com 
treballadors fixos de plantilla.  
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període 
d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. 
Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de 
Prevenció: 
 

a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.  
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals.  
c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es 
refereix l'article 33 de la present Llei.  
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

 
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè 
de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències 
atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.  
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:  
 

a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, 
en els termes previstes en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les 
visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.  
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i 
documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves 
funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei.  

 
Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que 
es garanteixi el respecte de la confidencialitat. 
 

c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que 
aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el 
lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans 
encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en 
matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les 
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la 
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu. 
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així 
com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que 
es refereix l'apartat 3 de l'article 21 . 

h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les 
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la 
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.  
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així 
com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que 
es refereix l'apartat 3 de l'article 21.  
 

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 
d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti 
d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, 
l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió. 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del 
disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el 
disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el 
nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei 
seran exercides per. los Delegats de Prevenció. 
 
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors 
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat 
especialitzada aliena a l'empresa.  
 
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i 
ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els 
treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la 
lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior 
col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.  
 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a 
la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei. 
 
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció 
dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de 
les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 
de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als 
treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en 
l'article següent.  
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació 
relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.  
 
5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions 
assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i 
tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les 
activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de 
la present Llei.  
 
6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa 
haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que 
reglamentaris establerts. 
 
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el 
desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de 
l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis 
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d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements 
especials o instal·lacions de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals estableix:  
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport 
que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:  
 

a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.  
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els 
termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.  
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 
seva eficàcia. 
d) La informació i formació dels treballadors.  
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA 
 
D1) Funcions que haurien de realitzar.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per 
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:  
 
a) Tenir la capacitat suficient  
b) Disposar dels mitjans necessaris  
c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en 
el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment dels mètodes 
de treball i, per tant, el control del risc.  
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats 
d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun 
d'aquests motius: 
 

a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, 
per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o 
amb riscos especials 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència 
necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaran amb la 
formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic. 
 
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.  
 
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual 
s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels 
recursos preventius es realitzarà de la següent manera :  
 • En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la 

seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).  • Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de 
Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control 
que haurà de realitzar el recurs preventiu.  • Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà 
les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà 
tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a 
corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes. 

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de 
manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la 
proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 
1627/1997.  

 
3.3. Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la 
seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el 
"Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció 
facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves 
empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser 
oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la 
sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral 
posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar 
el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la 
vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en 
l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions 
d'acreditació i registre 
 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra 
haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors 
contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix 
en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb 
caràcter indefinit:  
 • no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 • no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 • a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  
 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han 
aplicat les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. 
No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals 
complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles 
següents en funció del nombre de dies que comprengui el període de referència.  
b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el 
nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.  
c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de 
dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal 
caràcter, inclosos els fixos discontinus.  
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d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la 
seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies 
efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances 
anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar. 
f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per 
compte d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga 
als treballadors per compte d'un altre, atenent a: 
 

a) La durada del seu vincle social. 
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i 
c) Que hagin superat la situació de prova o no. 

 
L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la 
subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors. 
 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció 
de riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta 
Professional de la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la 
preferentment exigible en aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen 
funcions de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el 
conjunt de les seves activitats i decisions. 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa. 
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció. 

 
D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part 
de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model 
establert. 
El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent. 
S'anotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de 
l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi durant l'execució de l'obra, 
conforme s'estableix en el RD 337/2010. 

 
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament 
dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra 
amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint 
tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
 
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa 
terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la 
finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir 
de la següent manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que 
aquest, disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a 
l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 
de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de 
les seves respectives cadenes de subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les 
diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de 
Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en 
coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a 
la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la 
seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, 
una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació 
degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder 
l'original.  
 

Procediment a realitzar en cada subcontractació 
 

En ocasió de cada subcontractació, el 
contractista haurà de procedir de la 

següent manera 

 

Comunicació al Coordinador de 
Seguretat 

   

Comunicació al Representant dels 
Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació excepcional 

de la subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat 
laboral competent 
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Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de 

novembre 
 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al 
Llibre de l'Edifici 

 
 
 
I) Llibre registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal 
de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i 
subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de 
l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta 
obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició del 
Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades 
per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
   

 
3.4. Segurs 
 
SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 
 • Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil 

professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat 
civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels 
danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets 
nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que 
aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. • L'Empresa Principal (Contractista) es veu obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a 
la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, 
comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra. 

 
 
 
 

4. Condicions facultatives 
 
4.1. Coordinador de seguretat i salut 
 
Aquesta figura de la Seguretat i Salut va ser creada pels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -
Disposicions mínimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construccions temporals o mòbils-. El 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent en el seu 
àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil. 
En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el 
text de la qual es transcriu a continuació : 
 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.  
 
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra 
intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.  
2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici 
dels treballs o tan prompte com es constate la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004) de les seves responsabilitats.  
 • En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra. 

 
A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:  

 
a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en 
l'obra.  
 
b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la 
subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per 
contra, es tracta d'una nova observació.  
 
d) En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 
1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra 
un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat 
laboral. 

 
4.2. Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a 
l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms 
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L'empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i 
que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
 
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les 
empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades 
en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.  
 
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o 
autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les 
de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, 
fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots 
els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.  
 
f) f) D'acord s'estableix al V CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ, en el seu Article 18. - Ingrés en el 
treball: Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense 
perjudici del que estableix l'article 25 referent al contracte de formació. 
Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, no podran ser contractats 
excepte mitjançant un contracte de formació (art. 25.4). 
 
Per a aquests treballadors, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la 
LPRL, en l'Article 27: Protecció dels menors: 

• Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació 
important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels 
mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat 
susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que 
puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.  

• A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el 
desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a avaluar els 
riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.  

 
En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al 
disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la 
seva seguretat i salut 
 

Menors de 18 anys NO PODEN  Menors de 18 anys SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  • Realitzar més de 8 hores de treball  • Realitzar hores extraordinàries Manejar 
un vehicle de motor  • Operar un carretó elevador  • Manejar i / o utilitzar maquinària d'obra 
accionada per motor.  • Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  • Treballar on existeixi risc d'exposició a 

 

• Complir totes les normes de 
seguretat establertes  

• Usar i mantenir els equips de 
protecció individual que se li 
facilitin, atenent a les instruccions 
donades  

• Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés. 

radiació (en presència de treballs de 
soldadura)  • Treballar a un altura superior a 4,00mt, 
tret que es trobi en pis continu, estable 
i suficientment protegit.  • Treballar en bastides.  • Transportar a braç càrregues superiors 
a 20kg. •  Transportar amb carretó càrregues 
superiors a 40kg.  

 
 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que 
no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles. 
 
 

 Dones embarassades NO PODEN   Dones embarassades SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  • Realitzar més de 8 hores de treball 
Realitzar hores extraordinàries  • Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  • Treballar on existeixi risc d'exposició a 
radiació (en presència de treballs de 
soldadura) • Treballar en llocs o activitats on 
existeixi risc de caigudes al mateix 
nivell o a diferent nivell.  • Treballar en llocs o activitats on 
existeixi el risc de cops o atrapaments  • Treballar en bastides.  • Transportar a braç carregues  

 

• Complir totes les normes de seguretat 
establertes  • Usar i mantenir els equips de protecció 
individual que se li facilitin, atenent a 
les instruccions donades  • Rebutjar treballs que puguin suposar 
un risc per a la seva salut  • Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés.  

 
 
h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas 
d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les 
condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic preventiva dels possibles imprevists del Projecte o 
bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa 
durant les obres.  
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de: 
 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
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2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (Modificació del Reial Decret 1627/1997), la comunicació 
d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura 
inclourà el pla de seguretat i salut. 
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (Modificació del Reial Decret 
1627/1997), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació 
d'obertura. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com 
les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de 
Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.  
 
5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I 
DE LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats 
empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la 
seguretat i salut dels treballadors per ells representats. 
En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit 
quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i 
Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.  
 
7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS 
REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 • Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de 

Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  • Recursos Preventius.  • Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.  • Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual 
representen.  

 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  
 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : 
Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE 
LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els 
treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les 
diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari 
titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.  
 

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses 
concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa 
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra 
Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el 
compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 
31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular 
quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball 
activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.  
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d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les 
empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.  
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de 
l'obra.  
 
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva 
utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants 
en l'obra.  
 
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de 
seguretat i salut.  
 
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest.  
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es 
tracta d'una nova observació 

 
 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals 
comprendran com a mínim:  
 • Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o 

Direcció facultativa de la mateixa.  • Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  • Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut • Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.  • Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 
mensuals de la mateixa.  • Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  • Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució 
d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i 
Salut, realitzant les funcions a peu d'obra. 

 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions 
col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:  
 

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 

Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb 
caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 • Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de 

Seguretat i Salut • Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva 
empresa en la seva especialitat.  • Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.  • Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa 
Contractista.  • Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de 
la mateixa.  • Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat • Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i 
col·lectives.  • Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de 
ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i 
realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 • Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  • Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.  • Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en 

el Pla.  • Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  • Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a 
la seva actuació en l'obra • Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu.  • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  • Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.  • Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  • Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  

 
E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES 
EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les 
unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de Seguretat proporcionat per 
l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos de 
l'Empresa Principal.  
 
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment 
(Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposin 
de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves 
obligacions de formació i informació als treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de 
Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de Seguretat 
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de 
Riscos de cada empresa o activitat.  
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El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i 
documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de 
Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
 
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.  
 
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa 
concorrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos. 
 
Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la 
realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra 
 
2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i 
Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 . 
 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions 
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així 
com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de 
l'obra.  
 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin 
activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre 
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre 
aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi 
un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació 
d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com 
greus o molt greus. 
 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, 
l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.  
 
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els 
empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o 
la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.  
 
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre 
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser 

tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva 
activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament 
per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.  
 
e) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 
d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.  
 
4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal 
haurien de:  
 • Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 

present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de 
Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també 
haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.  • Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  • Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de 
Seguretat i Salut.  

 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per 
ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball 
(promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa 
Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004). 
 
8. Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II 
Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les establertes en l'Article 4. 
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de 
subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o 
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació 
i treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 • Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o 

subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  • Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva 
"Clau individualitzada d'identificació registral".  • Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats 
amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en 
l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb 
caràcter indefinit:  
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no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 • De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit 
anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin 
la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de 
manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.  • Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de 
part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al 
model establert 

 
 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant 
l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 
1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en 
altura.  
 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual.  
 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 • Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 

present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també 
haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  • Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  • Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del 
Coordinador de Seguretat i Salut.  

 
 

G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per 
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions 
mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de 
romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte 
compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix 
en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :  
 • Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les 

instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals 
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir 
les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.  • Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera 
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de 
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
4.3. Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat 
 
Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals 
estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació : 
 
Article 5. Estudi de seguretat i salut.  
 
L'estudi de seguretat i salut a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat 
pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a aquest elaborar o fer que 
s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:  
 
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la utilització 
dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant aquest efecte les 
mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que 
assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.  
Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de 
l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.  
En l'elaboració de la memòria hauran de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així 
com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se, determinació del procés 
constructiu i ordre d'execució dels treballs.  
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir 
en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i 
equips preventius.  
c) Plànols en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de 
les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
projectats.  
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e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat 
i salut.  
 
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent 
amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització 
de l'obra. 
 
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de 
despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència 
al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o 
operacions de difícil previsió.  
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 
171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix.  
No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats d'organismes especialitzats.  
 
4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, 
qualsevol tipus d'activitat que es dugi a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en 
què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll, així com les seves corresponents 
mesures específiques.  
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a 
efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent 
designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà aquest elaborar 
o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A aquest efecte, haurà de 
contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries 
per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre 
tipus d'activitat que es dugi a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos 
en un o alguns dels apartats de l'annex ll. 
 
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Tots els documents exigibles i el seu contingut han estat desenvolupats per a l'obra objecte d'aquest Estudi de 
Seguretat i formen part del mateix. 

 
4.4. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i 
informació preventiva, consulta i participació  del personal d'obra 
 
L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que 
intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos 

propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús 
correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.  
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la 
informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 • Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  • Comprendre i acceptar la seva aplicació.  • Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.  • Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les 

qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra. 

 
1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:  
 
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.  
 
A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè 
tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:  
 • El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.  • Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.  • Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.  • Les Proteccions col·lectives necessàries.  • Els EPIS necessaris.  • Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació 

necessària sobretot el procés.  • A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint 
en definitiva el Pla de Formació., i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i 
es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades. 

 
 
2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:  
 
Conforme s'estableix a l'Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, les empreses d'aquesta obra han de 
vetllar perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i 
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, per tal que coneguin els riscos 
i les mesures per prevenir-los. 
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció 
de riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta 
Professional de la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la 
preferentment exigible en aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen 
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funcions de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el 
conjunt de les seves activitats i decisions. 
 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.  
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.  

 
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents: 
 • Manual de primers auxilis.  • Manual de prevenció i extinció d'incendis.  • Simulacres. 
 
Aquests manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de 
primers auxilis o en cas d'emergència. 
El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a 
plantar cara a situacions d'emergència.  
El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta. 
També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures 
d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.  
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el 
desenvolupament de l'obra.  
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels 
Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.  
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent. 
 
3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:  
 
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que 
comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) 
transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els 
treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les 
conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de 
protecció individual necessaris.  
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a 
deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.  
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat 
i fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre les Mesures d'Emergència, les 
Actuacions en cas de Risc greu i Imminent. 
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de 
tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que 
tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació. 
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 

Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents 
(subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica 
necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació  
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:  
 
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la 
participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball 
en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora - , de tal manera que en elles el 
treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al 
llarg de l'execució de l'obra. 

 
4.5. Vigilància de la salut 
 
 
4.5.1. Accident laboral 
 
 
Actuacions 
 • L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos poden ser 

deguts a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul control, per estar influïdes de manera 
important pel factor humà. • En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent: 

 
a) L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per a evitar la progressió o 
empitjorament de les lesions. 
b) En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat. 
c) En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials de 
reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 
d) S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeta segons el bon criteri de les persones que li 
atenen, el trasllat amb  transports particulars per la incomoditat i risc que implica. 

 
NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS :  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Un Acta de l'Accident. L'objectiu fonamental de la 
formalització d'aquest document és deixar constància documental dels possibles accidents que puguin ocórrer en 
l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible perquè formi part de les diligències a omplir en cas 
d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran al Llibre d'Incidències els fets 
succeïts. 
 
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS:  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si n'hi hagués, es realitzarà una Investigació d'Accidents. L'objectiu 
fonamental de la formalització d'aquest document és deixar constància documental de la investigació dels 
possibles accidents que puguin ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible. 
 
Comunicacions 
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Comunicacions en cas d'accident laboral: 
 
A) Accident lleu. 
 • Al Coordinador de Seguretat i Salut. • A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. • A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
B) Accident greu. 
 • Al Coordinador de seguretat i salut. • A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. • A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
C) Accident mortal. 
 • Al Jutjat de Guàrdia. • Al Coordinador de Seguretat i Salut. • A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. • A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
Actuacions administratives 
 
Actuacions administratives en cas d'accident laboral: 
 
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 
 

A) Accident sense baixa laboral. 
Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a l'entitat gestora o 
col·laboradora dins del Termini dels 5 primers dies del mes següent. 
 
B) Accident amb  baixa laboral. 
Es redactarà un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat gestora o col·laboradora 
dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident. 
 
C) Accident greu, molt greu o mortal. 
Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins del Termini de 24 hores comptades a partir de la 
data de l'accident. 

 
4.5.2. Assistència mèdica 
 
Centre hospitalari: 
 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
Parc Taulí, s/n. 08208  Sabadell 
Tel. 93 723 10 10 
Fax 93 716 02 54 
E-mail: direcciogeneral@tauli.cat 
Horari: Urgències i emergències 24 hores. 
 

 
 
i que té com centre d'assistència primària:  
 
CAP Serraparera 
Av. Diagonal, s/n. 08290 Cerdanyola del Vallès  
Tel.: 93 580 63 63  
Horari: De dl a dv de 8 a 21 h.Fora d'aquest horari: Truqueu al 061 CatSalut Respon o adreceu-vos al CUAP 
Cerdanyola-Ripollet (obert 24 hores) 
 
CAP Cerdanyola-Ripollet (CUAP) 
Ctra. N-150 (encreuament amb Tarragona). 08291 Ripollet  
Tel.: 93 594 21 11  
Horari: Obert 24 hores. 
 
 
 
Les mesures preses per a realitzar en el mínim temps possible l'evacuació de l'accidentat que presenti lesions 
greus són les següents:  
 
A) En l'obra sempre haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital 
B) En la cabina d'obra existirà un planol de la zona on s'identifiquessin les rutes als hospitals més pròxims. 
C) Ròtul amb  tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, ambulàncies, etc. 
D) Telèfon mòbil. 
E) En determinats llocs de l'obra degudament senyalitzats es deixarà un maletí de primers auxilis amb  els articles 
que s'especifiquin a continuació:  
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, iode, mercurocromo o cristalmina, amoníac, greix estèril, cotó hidròfil 
estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets antihemorràgics, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits 
autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics, tónic cardíac d'urgència i agulles. 
 
També s'instal·laran una sèrie de ròtuls on se suministri la informació necessària per a conèixer els centres 
assistencials, la seva adreça, el telèfon de contacte, etc. 
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4.5.3. Pla de vigilància mèdica 
 • Conforme estableix l'article 22 (Vigilància mèdica) de la Llei 31/1995, aquesta empresa garantirà als 

treballadors (sempre que presten el seu consentiment) al seu servei la vigilància periòdica del seu estat 
de salut en funció dels riscos derivats del seu treball, en els termes i condicions establerts en tal article. • Així mateix i conforme s'estableix en l'article 16 de la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un dany per a la 
salut dels treballadors amb ocasió de la vigilància de la salut prevista en l'article 22, apareguin indicis que 
les mesures de prevenció resulten insuficients, es durà a terme una investigació respecte d'això, a fi de 
detectar les causes d'aquests fets.  

 
PLANS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT:  
 
Tots els treballadors de nova contractació aportaran el document que certifiqui el seu reconeixement mèdic abans 
de la seva incorporació a obra i els que disposen de contractes en vigor justificaran l'haver-los realitzat. 
Les empreses aportaran els certificats d'haver realitzat els reconeixements mèdics als seus treballadors i aquests 
deixaran constància amb la seva signatura en l'acta corresponent. 

 
4.6. Llibre incidències 
 
L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'aquest document.  
 
Tal llibre serà habilitat i facilitat a aquest efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el 
Plans de Seguretat i Salut. 
 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador o, quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit que es 
refereixi a la Paralització dels Treballs, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores. En la mateixa s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents 
(subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents. 
 
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança 
de les mesures, instruccions i recomanacions preventives recollides en els Plans de Seguretat i Salut respectius. 

 
4.7. Paralització de treballs 
 

Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i 
Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre 
d'incidències, quan hi hagi d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i 
quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, 
disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la 
persona que hagués ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) 
afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

5. Condicions tècniques 
 
5.1. Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans 
, menjadors i primers auxilis 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha segut estimada al voltant 
de 2 m2 per treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament. 
 • Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com sigui necessaris. • L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres. • S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior 
que la Direcció Tècnica de l'obra proporcioni. • L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un o altre sexe. • Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per 
cada deu empleats o fracció d'aquesta xifra i d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc 
treballadors o fracció d'aquesta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament. 

 
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
 • Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos. • Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix 

disposaran de ventilació independent i directa. • L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una 
superfície d'1 x 1,20 metres. • L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment 
accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball. • En els excusats que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. • Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'aquests xifres 
que treballen la mateixa jornada. 

 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa 
de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, 
que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 
m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
  • Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. • Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada. • Tindran ventilació suficient, independent i directa. 

 
D) Farmaciola, el contingut mínim de la qual serà el contemplant en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:  
 

- desinfectants i antisèptics autoritzats  
- gases estèrils  
- cotó hidròfil  
- embena  
- esparadrap  
- apòsits adhesius  
- tisores  
- pinces  
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- guants d'un sol ús  
 

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic  
 
L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut mínim de la farmaciola, sent els següents: 
 • Ampolla d'aigua oxigenada • Ampolla d'alcohol • Paquet de cotó atropellat • Sobres de gases estèrils • Benes • Caixa de tiretes • Caixa de bandes protectores • Esparadrap Singlot-lèrgic • Tisora ??11 cm cirurgia • Pinça 11 cm dissecció • Povidona iodada. • Sèrum fisiològic 5 ml • Venda Crepe 4 m × 5 cm. • Venda Crepe 4 m × 7 cm • Parells de guants làtex 
 
Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties 
Professionals, conforme s'estableix en 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, com 
part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. 
 

 
 
CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR 

 • Totes les dotacions estaran en nombre suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del 
Pressupost de Seguretat adjunt a aquest Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per 
homes i dones, els altres serveis hauran d’estar separats. • L'empresa es comprometrà que aquestes instal·lacions estiguin en funcionament abans de començar 
l'obra. • Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la dedicació 
necessària. • Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i deixalles que 
periòdicament es portaran a un femater controlat. • La connexió d'aquestes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es 
realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en 
funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  • La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual. 

 
5.2. Requisits dels equips de protecció individual i els seus 
accessoris quant al seu disseny, fabricació, utilització i 
manteniment 
 
 
5.2.1. Condicions tècniques dels epis 
 

• El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPI's). • Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut 
evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o 
procediments d'organització del treball. • L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors 
d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-. • L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció 
individual-. • En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació 
d'equips de protecció individual-. • El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els 
equips de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial 
Decret, i el control pel fabricant dels EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'aquest Reial Decret. • El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - 
Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. • Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es 
deuran complir les condicions següents: 

 
A) Les proteccions individuals hauran de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre. 
B) Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu 
ús durant el període de vigència. 
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al 
seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es 
donen compte de la importància que realment tenen per a ells. 
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, 
quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el 
nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions. 
F) Un vegada els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà 
revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seva eliminació de l'obra. 
 
ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció 
Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de 
l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a 
facilitar al personal a càrrec seu. 

 
5.3. Requisits dels equips de protecció col·lectiva 
 
 
5.3.1. Condicions tècniques de les proteccions col·lectives 
 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
 
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu 
funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat 
-d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'aquests elements amb la 
periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació. 
  • Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment). 
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• Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment). • Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment). • Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavilles, etc. 
(setmanalment). • Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment). • Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment). 

 
CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
A) Visera de protecció accés a obra: • La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de 

viseres de protecció. • La utilització  de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, 
Vidre i Ceràmica. • Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient 
per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se 
convenientment. 

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada. 
 
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
 
a) Xarxa elèctrica: • La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. • Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 

UNE-EN 60.349 -4. • En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques 
recollides en la ITC-BT-24 • Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs 
s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un comprovador de tensió. 

 
b) Presa de terra: • Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. • Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm. • Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre 

com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim. 
 
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: • Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats 

amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos. • Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. • Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora. 

 
D) Marquesines: •  Hauran de complir les següents característiques:  
 

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.  
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.  
c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 • Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament 
entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva 
superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui 
col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma. 

• Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la 
façana (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció. 

 
E) Xarxes: • La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de 

satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones 
exposades als riscos derivades de caiguda d'altura. • La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre 
pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels 
forjats. • Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., 
llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació. • Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava 
dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm. • L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 
1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm. • Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o 
cable, de manera que no deixen buits. 

 
F) Mallats: • Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, 

indicat quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2). • En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un 
element comú. • Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, 
formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte. • Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la retenció de 
materials i objectes en la protecció de buits de forjats. • Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, 
estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc. 

 
G) Tanca d'obra: • Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra. • Tindran almenys 2 metres d'alçada. • Disposaran de porta gran per a accés de  vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de 

personal.  • Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat definitiu. 
 
H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials: • S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta. • Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva 

estabilitat. • L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels 
treballadors. 

 
I) Protecció contra incendis: • En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixin els 

següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya aquest Plec de Seguretat i Salut.  
Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades 
pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments 
ministerials, en l'àmbit de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances 
municipals. • Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència. 

 
J) Encofrats continus: 
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• La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat 
inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus. • Es justifica la utilització d'aquest mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la 
utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-
se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes tots 
inviables. • L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus 
d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent. • Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997. 

 
K)  Taulers: • La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la 

col·locació de taulers de fusta.  • Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits 
per a conductes d'instal·lacions. • La utilització d'aquest mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. • Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers  de 
fusta  de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans. 

 
L) Corredors de seguretat : 
 
a) Porticats: 
 • Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i 

coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la 
coberta de xapa). • Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), podent 
col·locar elements amortidors sobre la coberta. 

 
b) Passarel·les: 
 • S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases 

de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs en què la circulació de 
les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable. • Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample. 

 
M) Baranes: • Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors que 

representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats. • Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 
existeixi un potencial risc de caiguda. • Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).  • Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de 
persones. • A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. • L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 metres. 

 
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la 
Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents: 
 
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció 
especial a la senyalització. 

B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data 
decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra. 
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda. 
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu 
muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que 
aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra. 
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen 
deterioraments amb  disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component 
deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. 
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció 
col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la 
Direcció d'obra. 
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots 
els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents 
(subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o 
de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes. 
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels 
seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules 
penalitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual 
per defensar-se d'un risc idèntic. 
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les 
normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra. 
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives 
que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència 
expressa de la Direcció. 
 
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la 
formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a 
utilitzar en l'obra. 
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la 
utilització de les proteccions. 
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús. 
 
5.3.2. Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i 
que es van a utilitzar en l'obra 
 
Relació de Fitxes tècniques : 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la 
caiguda de persones i objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en 
construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
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9001 : 1994 producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 

Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà 
de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través 
de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat recuperables 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 

través dels mateixos. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

• Són recuperables al 100% del seu conjunt. 

 
 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat d'un sol ús 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos.  

• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
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mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció. 

 
 
 
Fitxa : Mallats electrosoldats 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de mallats 
electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals 
practicats en els forjats. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establerts en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

  Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers 
utilitzats en les obres de construcció. 

Especificacions tècniques : 

• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre. 

 
 
 
Fitxa : Baranes de seguretat 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals 
d'obra per les vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de 
persones i objectes.  

• Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les 
especificacions recollides pel RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en les obres, en concret en la Part C: 
disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres en 
l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura. En defecte d'això, seran d'aplicació 
les especificacions recollides per la OGSHT Art. 23 Baranes i Plints.  

• Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes 
en la taula següent.  

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 

9002 : 1994 producció, la instal·lació i el servei postvenda 

  Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica 
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970 

  Ordenança General de Seguretat o Higiene en el 
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. 
EE. De 16 i 17-3-1971 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 
1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en els llocs de treball. 

  NTP-123 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm. 

• Hauran de ser almenys de 90 cm. D'alçada 

• Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal. 

 
 
 

Fitxa : Plataformes d'entrada - eixida de materials 

Definició : 

• Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic 
capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense 
necessitat que l'operari s'aguaite a l'exterior. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

  Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica 
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970 

  Ordenança General de Seguretat o Higiene en el 
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. 
EE. De 16 i 17-3-1971 
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  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 
1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en els llocs de treball. 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

Especificacions tècniques : 

• Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense 
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat. 

 
 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a 
complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 

5.4. Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, 
vial, etc 
 
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i 
màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden emetre mal olor, però solen 
arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix 
una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de 
senyalització: 

 
1) BALISAMENTS 
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En 
particular, s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc. 
 
2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS 
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden 
redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, advertència, 
utilització o ús del producte contingut en els envasos. 
 
3) SENYALS 
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. 
L'objectiu és que siguin conegudes per tots.  
 
3.1) Senyalització d'obra. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els 
preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de 
prevenció de riscos laborals. 
 
3.2) Senyalització vial. 
Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS. 
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present : 
 
a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una 
determinada alçada mentres s'instal·la un senyal. 
b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres 
oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb  aquesta activitat, circulen 
confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als 
usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament. 

 
5.5. Requisits per a la correcta utilització i manteniment dels útils i 
eines portàtils 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar constància 
documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment dels requisits de 
seguretat establerts en el R.D. 56/1995, de 20 de gener pel qual es modifica l'anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de 
juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls vinculats a aquesta obra. 
 • S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures. • Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les dificultats 

previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill. 
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• Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas que aquests 
equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i posada en marxa o els certificats del fabricant o empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han 
estat revisats i en el qual que es trobin en perfecte estat d'utilització en obra. • No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf 
anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, que 
procedirà a donar el seu vistiplau. • Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran 
de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell 
que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint 
al fabricant o a subministrador els certificats que ho avalin. • Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra. • Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la reposició 
dels mateixos. • En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de caducitat. • El control afectarà tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Reials Decrets 56/1995, de 20 de gener pel qual 
es modifica l'anterior RD. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als 
diferents talls vinculats a aquesta obra, i es realitzarà per l'empresari responsable de l'equip, assegurant-se 
que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus 
operadors i usuaris. 

 
5.6. Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i 
manteniment dels mitjans auxiliars 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en una acta, 
l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i 
ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no 
motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, 
plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de 
màquines i compliran el que estableix el document corresponent. Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien 
de ser preferiblement nous, disposaran obligatòriament de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de 
marcat CE, haurien de ser homologats per organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu 
estat, vida útil i es realitzarà prova de servei. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests 
elements contaran amb certificat de revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb 
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol 
dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra. 
 
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004: 
 
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades. 
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de 
muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada: 
 

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores 
sobre pal.  
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, 
volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimenta, 
excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports 
de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets. 
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels 
quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'alçada. 

d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del 
punt d'operació fins al sòl. 
 

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del 
marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà 
ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la 
utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o 
circumstàncies no previstes en les instruccions. 
 
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeta enfrontar-se a riscos 
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat del bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de muntatge i desmuntatge 
mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir. 
 
5.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes 
en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
 
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho 
habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat. 
 
7.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes 
en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 
5.7. Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i 
manteniment de la maquinària 
 • L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i 

condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124  • Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.  • Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret 
830/1991 de 24 de maig.  • Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a 
l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.  
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• Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.  • Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-
AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres 
aplicacions.  • Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:  
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar 
constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de 
seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra. 
 • Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips 

siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui 
que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra. • No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf 
anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui 
procedirà a donar el seu vistiplau. • Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei 
i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell 
que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint 
al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin. • Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut per a aquesta obra.  • Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la 
reposició dels mateixos. • En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat. • El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de 
novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es 
realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions 
de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris. • En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i 
requisits del RD 836/2003 de 27 de juny. 

 
5.8. Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i 
manteniment de les instal·lacions provisionals 
 
 
5.8.1. Requisits de les instal·lacions elèctriques 
 • La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats 

corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i 
aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió -Vaig RD 842/2002, 
de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 

• El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. • Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, 
amb coberta de policloropre o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils. • Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o 
UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils. • La distribució anirà des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), i s'efectuarà per mitjà 
de canalitzacions soterrades. • En cas d'efectuar-se és realitzarà a una alçada mínima de 2 m. En els llocs de vianants i de 5 m. en els de 
vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. • L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva 
instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Es senyalitzarà el -pas del cable- 
per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de repartiment 
de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà 
entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid 
corbable en calent. • Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. • Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
  Blau clar: Per al conductor neutre. 
  Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció. 
  Va marrar/negre/gris: Per als conductors actius o de fase. 
 • En els quadres, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes 
directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força. • Dits dispositius és van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat 
admissible disminueixi per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de 
conductors utilitzats. • Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a 
terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). • Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint 
en compte : 
 

a) Mesures de protecció contra contactes directes: 
És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants. 
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes:  
La protecció de les persones contra els contactes indirectes estarà assegurada per tall automàtic 
d'alimentació, segons l'esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 
V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de 
corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió 
de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador 
individual. 

 
5.8.2. Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció  
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de 
la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que 
el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m2 per 
cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
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D) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é,  amoníac, cotó hidròfil, gasa 
estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i 
tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces, desinfectant de ferides. 
 • Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra. • Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la dedicació 

necessària. • Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per l'arreplega dels fems i deixalles que periòdicament 
es portaran a un femater controlat. • La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitze l'oportuna 
connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un 
grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  • La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual del 
polígon. 

 
5.8.3. Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis 
 
Per evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant 
prohibit en l'obra: 
 
a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn. 
b) La realització de soldadures en llocs en què existeixen materials inflamables. 
c) La utilització de calfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització. 
d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos. 
 
En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'aquest Plec de condicions 
particulars : Pla d'Emergència de l'Obra. 

 
5.9. Requisits de materials i altres productes sotmesos a 
reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra 
 
S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos laborals. 

 
Entre altres seran també d'aplicació: 
 • Reial Decret 53/1992, -Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants-. • Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius- • Reial Decret 664/1997 i Ordre 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents biològics durant el treball- • Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball- • Llei 10/1998, -Residus- • Orde de 18-7-91, -Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles- • Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzematge de ampolles de gasos a pressió- • Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple- • Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos- • Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa  Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.  • Reial decret 286/2006, de 10 de març,sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

 

5.10. Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la 
seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans 
auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser 
catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva 
fabricació o adaptació 
 
Equips de treball : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites.  
L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els 
certificats que ho avalin. 
Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el Vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut per a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap equip de treball que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'un Acta. 
 
Mitjans auxiliars : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites.  
L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els 
certificats que ho avalen. 
Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut per a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Un Acta. 
 
Màquines : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar 
de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que responen a les prestacions de seguretat 
requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrits. 
L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els 
certificats que ho avalin. 
Per a la normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
per a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Un Acta. 

 
5.11. Tractament de residus 
 
 
5.11.1. Normes i continguts tècnics de tractaments de residus 
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La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel reial 
decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es 
portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi 
a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra.  

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa 
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la 
construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat 
pel contractista:  

 
 
a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:   
 

Formigó 
Senyalització de les zones d'apilament de 
productes residuals de formigó.  

Maons, teules, 
materials ceràmics  

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació, delimitant espais i impedint el 
pas de persones 

Metalls 

Senyalització de les zones d'apilament de residus 
de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició 
d'accessos a la zona per persones i vehicles no 
autoritzats.  

Fustes Senyalització de les zones d'apilament de fustes 

Vidres 
Dipòsit en contenidors específics i degudament 
senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació 
de residus per persones i vehicles no autoritzats. 

Plàstics Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació. 

Paper i cartró  
Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació 

 
 
b) Restes de productes amb tractaments especials: 
 
 
 

Escombraries 
orgàniques 

Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, 
els quals es retiraran amb freqüència.  

Fibrociment 

Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar 
qualsevol producte de fibrociment sense seguir 
les especificacions especificament establertes en 
el "Pla de treball" de desamiantat.  

 
5.11.2. Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa 
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i 
substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos: 

• Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de 
Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la 
fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.  

• Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establertes en les fitxes dels 
envasos del producte, o si no hagués, recollir conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la 
memòria de Seguretat i Salut.. • Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant, o si no hagués, 
conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut. • Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant de les mateixes, o si no 
hagués s'especifica en la fitxa tècnica. 
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6. Condicions econòmic administratives 
 
6.1. Condicions específiques per a l'obra 
 • Una vegada al mes, aquesta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat 

s’haguessin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els 
preus contractats per la propietat. • L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte 
de l'obra. • A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que 
intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es 
podria realitzar. • En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les 
mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els 
apartats anteriors. • En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà aquesta proposició a la propietat per 
escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultativa. 

 
6.2. Criteris que es prendran com a base per a l'aplicació de 
possibles sancions per incompliment del pla de seguretat aprovat 
 
L'incompliment de la prevenció continguda en aquests documents de seguretat i salut aprovat de l'obra, serà 
causa suficient per a la rescissió del contracte, amb qualsevol de les empreses, o treballadors autònoms que 
intervinguin en l'obra. Per això el Coordinador de seguretat i salut redactarà un informe prou detallat, de les 
causes que li obliguin a proposar la rescissió del contracte, serà causa perquè el promotor, pugui rescindir el 
mateix, i inclús reclamar els danys produïts en el retard de les obres, donant lloc amb això al reclam del mateix 
tipus de sanció econòmica, del plec de condicions del projecte d'execució de l'obra, pel que fa a retards en l'obra. 
Com a rescabalament el promotor no estarà obligat a la meritaciò de l'última certificació pendent. 
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 1000000     PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Codi 
H141111
1 

Descripció 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H142111
0 

Descripció 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H143110
1 

Descripció 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

Quantitat. Tipus. U. 
12 u 

Codi 
H143311
5 

Descripció 
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H144120
1 

Descripció 
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 
405 

Quantitat. Tipus. U. 
12 u 

Codi 
H144500
3 

Descripció 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

Quantitat. Tipus. U. 
12 u 

Codi 
H145111
0 

Descripció 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de 
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell 

Quantitat. Tipus. U. 
8 u 

Codi 
H145880
0 

Descripció 
Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons 
UNE-EN 455-1 

Quantitat. Tipus. U. 
50 u 

Codi 
H145K15
3 

Descripció 
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 

Codi 
H146111
0 

Descripció 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H146527
5 

Descripció 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H147D10
2 

Descripció 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
354 

Quantitat. Tipus. U. 
3 u 

Codi 
H147RA0
0 

Descripció 
Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de 
seguretat 

Quantitat. Tipus. U. 
10 m 

Codi 
H148580
0 

Descripció 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

Codi 
H148735
0 

Descripció 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 
mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

 
 

 2000000     PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Codi 
H151AJ0
1 

Descripció 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
10 m2 

Codi 
H152211
1 

Descripció 
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de 
post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
15 m 

Codi 
H152U00
0 

Descripció 
Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

Quantitat. Tipus. U. 
165 m 

Codi 
H153258
1 

Descripció 
Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, 
de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
10 m2 

Codi 
H153359
1 

Descripció 
Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de 
planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
10 m2 

Codi 
H153400
1 

Descripció 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
100 u 
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 3000000     TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ 

Codi 
H6AA211
1 

Descripció 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
100 m 

Codi 
H6AZ54A
1 

Descripció 
Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HBB2000
5 

Descripció 
Senyal manual per a senyalista 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HBBA151
1 

Descripció 
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 
40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 

Codi 
HBBAA0
07 

Descripció 
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
3 u 

Codi 
HBBAC0
07 

Descripció 
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 

Codi 
HBBAC0
17 

Descripció 
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser 
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HBBAF0
07 

Descripció 
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 

Codi 
HBC1210
0 

Descripció 
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 

Quantitat. Tipus. U. 
5 u 

Codi 
HBC1908
1 

Descripció 
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
120 m 

Codi 
HBC1KJ0
0 

Descripció 
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
20 m 

 
  
 
 
4000000     INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 

Codi 
HQU152
1A 

Descripció 
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Quantitat. Tipus. U. 
7 mes 

Codi 
HQU1A2
0A 

Descripció 
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 

Quantitat. Tipus. U. 
7 mes 

Codi 
HQU1H2
3A 

Descripció 
Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Quantitat. Tipus. U. 
7 mes 

Codi 
HQU252
01 

Descripció 
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 

Codi 
HQU275
02 

Descripció 
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge 
inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HQU2E0
01 

Descripció 
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HQU2P0
01 

Descripció 
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

 
 5000000     CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL 

Codi 
H16F100
4 

Descripció 
Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 

Quantitat. Tipus. U. 
4 h 

 
 6000000     MEDICINA PREVENTIVA. 

Codi 
HQUA11
00 

Descripció 
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i 
salut en el treball 

Quantitat. Tipus. U. 
1 u 

Codi 
HQUAM0
00 

Descripció 
Reconeixement mèdic 

Quantitat. Tipus. U. 
6 u 

 
 7000000     EXTINCIÓ D'INCENDIS 

Codi 
HM31161
J 

Descripció 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

Quantitat. Tipus. U. 
2 u 
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 1000000     PROTECCIONS INDIVIDUALS 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

6,000 5,97 35,82 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

6,000 5,99 35,94 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

12,000 0,23 2,76 

H143311
5 

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 

6,000 15,10 90,60 

H144120
1 

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 
homologada segons UNE-EN 405 

12,000 0,71 8,52 

H144500
3 

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

12,000 1,63 19,56 

H145111
0 

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, 
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet 
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell 

8,000 1,40 11,20 

H145880
0 

u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, 
homologats segons UNE-EN 455-1 

50,000 0,05 2,50 

H145K15
3 

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

2,000 21,20 42,40 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6,000 5,58 33,48 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

6,000 23,47 140,82 

H147D10
2 

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

3,000 54,59 163,77 

H147RA0
0 

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, 
per a sirga de cinturó de seguretat 

10,000 5,11 51,10 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

6,000 8,17 49,02 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

6,000 4,43 26,58 

 
Total:     714,07 Euros 

 
SET-CENTS CATORZE COMA ZERO SET EUROS 

 
 

 
 
 
 

 2000000     PROTECCIONS COL·LECTIVES 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

H151AJ0
1 

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

10,000 12,94 129,40 

H152211
1 

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

15,000 13,33 199,95 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb 
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del 
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

165,000 2,37 391,05 

H153258
1 

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de 
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de 
gruix, amb el desmuntatge inclòs 

10,000 5,66 56,60 

H153359
1 

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de 
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de 
gruix, amb el desmuntatge inclòs 

10,000 7,69 76,90 

H153400
1 

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

100,000 0,25 25,00 

 
Total:     878,90 Euros 

 
VUIT-CENTS SETANTA-VUIT COMA NORANTA EUROS 
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 3000000     TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

H6AA211
1 

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

100,000 2,86 286,00 

H6AZ54A
1 

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs 

1,000 82,40 82,40 

HBB2000
5 

u Senyal manual per a senyalista 1,000 12,07 12,07 

HBBA151
1 

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer 
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb 
el desmuntatge inclòs 

2,000 21,71 43,42 

HBBAA0
07 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3,000 15,54 46,62 

HBBAC0
07 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 
cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2,000 10,87 21,74 

HBBAC0
17 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de 
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser 
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1,000 10,02 10,02 

HBBAF0
07 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2,000 16,08 32,16 

HBC1210
0 

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,000 6,04 30,20 

HBC1908
1 

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

120,000 1,52 182,40 

HBC1KJ0
0 

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

20,000 6,55 131,00 

 
Total:     878,03 Euros 

 
VUIT-CENTS SETANTA-VUIT COMA ZERO TRES EUROS 

 
 
 

 4000000     INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

HQU152
1A 

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de 
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

7,000 125,90 881,30 

HQU1A2
0A 

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de 
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i 
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 

7,000 101,19 708,33 

HQU1H2
3A 

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta 
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 

7,000 110,39 772,73 

HQU252
01 

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i 
amb el desmuntatge inclòs 

2,000 14,97 29,94 

HQU275
02 

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1,000 18,86 18,86 

HQU2E0
01 

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

1,000 88,44 88,44 

HQU2P0
01 

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs 

6,000 1,99 11,94 

 
Total:     2.511,54 Euros 

 
DOS MIL CINC-CENTS ONZE COMA CINQUANTA-QUATRE EUROS 

 
 

 5000000     CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

H16F100
4 

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de 
l'obra 

4,000 19,87 79,48 

 
Total:     79,48 Euros 

 
SETANTA-NOU COMA QUARANTA-VUIT EUROS 

 
 

 6000000     MEDICINA PREVENTIVA. 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

HQUA11
00 

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 

1,000 113,22 113,22 

HQUAM0
00 

u Reconeixement mèdic 6,000 35,55 213,30 

 
Total:     326,52 Euros 

 
TRES-CENTS VINT-I-SIS COMA CINQUANTA-DOS EUROS 

 
 

 7000000     EXTINCIÓ D'INCENDIS 
Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

HM31161
J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

2,000 44,12 88,24 

 
Total:     88,24 Euros 

 
VUITANTA-VUIT COMA VINT-I-QUATRE EUROS 
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Resum pressupost 
 

1000000 PROTECCIONS INDIVIDUALS 714,07 Euros 

2000000 PROTECCIONS COL·LECTIVES 878,90 Euros 

3000000 TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ 878,03 Euros 

4000000 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 2.511,54 Euros 

5000000 CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL 
PERSONAL 

79,48 Euros 

6000000 MEDICINA PREVENTIVA. 326,52 Euros 

7000000 EXTINCIÓ D'INCENDIS 88,24 Euros 

 
 

 
Total:          5.476,78 Euros 

 
CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS COMA SETANTA-VUIT EUROS 

 

 
 

Sant Cugat del Vallès, febrer de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Javier Bou Pulido 
Arquitecte Tècnic 

UTE CSS AMB 
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1. SUBJECCIÓ AL SISTEMA D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PER LES 

ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL. 

El present projecte no incorre en cap dels supòsits de subjecció a l’avaluació ambiental 
de la Llei 21/2013, ja que no s’ajusta a cap dels previstos en aquesta llei. L’annex I de la 
llei 21/2013, descriu els projectes que s’han de sotmetre a una Avaluació Ambiental 
Ordinària, regulada al títol II, capítol II, secció 1.ª. En aquest annex, es contemplen els 
“Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies” (Annex I, Grup 7, apartat “b”), però en 
aquest cas només es considera obligatòria l’execució de Avaluació Ambiental Ordinària 
en els supòsits d’explotacions superiors a 10 hm3, mentre que el cas que ens ocupa, 
preveu una explotació aproximada molt inferior de 0.01 hm3. En les especificacions de 
l’annex II de la Llei 21/2013, es descriuen els projectes que s’han de sotmetre a una 
Avaluació Ambiental simplificada, regulada al títol II, capítol II, secció 2.ª. En aquest 
annex, al Grup 8, apartat “a”, es consideren Projectes d’extracció d’aigua subterrània 
entre 1 i 10 hm3, però en aquest cas, tampoc es preceptiva la seva aplicació al preveure 
una explotació molt inferior a l’estipulada a la llei. 

Respecte de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, l’activitat prevista en el present projecte 
no consta en cap dels supòsits de l’Annex I.1. “Activitats sotmeses al règim d’avaluació 
d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del 
Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la 
contaminació”, ni a cap dels supòsits de l’Annex I.2. “Activitats sotmeses al règim 
d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, no subjectes a la Directiva 
96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la 
contaminació.”, de manera que no es desprèn la necessitat d’Autorització o Llicencia 
ambiental d’activitat. 

Tampoc hi han normatives municipals que regulin els aspectes ambientals que es puguin 
desprendre del present projecte de barrera hidràulica. 

2. DESCRIPCIÓ DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE 

Els terrenys afectats per el projecte són materials neògens sedimentaris d’origen al·luvial, 
predominantment argilosos coberts parcialment per sediments al·luvials del quaternari. 
L’aqüífer objecte del projecte és l’Aqüífer detrític Miocè del Vallès, que no consta en el 
registre d'aqüífers protegits.  

Topogràficament presenta una pendent general suau cap al SE, que localment pot prendre 
una direcció diferent cap als torrents que el travessen, com el torrent de Can Magrans, que 
discorre en direcció NO-SE. 

En superfície es tracta predominantment d’una zona erma corresponent a un terreny 
agrícola abandonat amb plantes herbàcies i matollar, que conviu amb cultius de cereal, i 
localment arbrat associat a l’entorn de rieres i torrents. 

No hi ha comunitats vegetals ni especies protegides identificades, tampoc hàbitats d’interès 
ecològic ni es correspon amb cap espai natural protegit. 

3. LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL 

I ESPAIS VERDS. 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució 
de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriu D/X. 

Valoració: Es valora entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions establertes, 
sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte a l’hora 
de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent 
o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un 
sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració és superior a 2, es marca aquest requadre conforme es té en compte 
la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons s’hagi 
detectat en el requadre D/X 

. 
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FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del 
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D 0  

 

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 0  

 

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D 1  

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  
i de les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, 
estacions transformadores, etc.). 

D 0  
 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X 1   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 0   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles de 
sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de 
qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 

D 3 (∗) D Sí 

                                                      

(∗) Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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HIDROLOGIA 

d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a 
conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions 
de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del 
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. 
S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües 
durant la construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de cabals, 
infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D 2 D 

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del 
freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua depurada 
provinent d’estacions depuradores de residuals). 

D 0  
 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. D 0  

 

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües 
pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

D 0  
 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de 
permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. D 0   

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, 
corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües 
(Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 (∗) X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre 
(mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables com 
rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 (∗) X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. X 1   

2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en 
fase d’obra acabada. D/X 1   

 

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les 
àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de 
l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a 

D 0  
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SÒL I SUBSÒL 

les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la 
dinàmica de sedimentació i erosió. 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 0   

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 3 D/X 

 

3.5 

Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 

 

X 3 X 

 

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 0   

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 1  
 

3.9 

Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 

terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 

residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 
Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte 
ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de 
materials. 

X 3 X 
 

3.11 
Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per 
l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han 
desforestat.  

X 0  
 

3.12 

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada 
de residus i tota mescla o dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i 
altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 
Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. X 1   

                                                      

1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2
 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats 

d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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SÒL I SUBSÒL 

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X 1   

 

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 
l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 
instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, 
tapes de pous de registre col·locades correctament...). 

D/X 1   

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 
les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 
de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 
lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o 
molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 0   

4.6 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i 
els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són una 
font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  

D 0   

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 (∗) D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar). X 1   

                                                      

3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització. 

 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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ATMOSFERA 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 (
∗) D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 1  

 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3(
∗

) X Sí 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 
de juliol. 

D/X 3(
∗

) D/X Sí 

 

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 1   

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.5 

D 1   

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 D 1   

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel projecte.1 

D 1   

5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

D 1  
 

                                                      

5
 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 

 
6
 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 

 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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MATERIALS 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 

D 1   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 1   

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D 1   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 1   

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

X 3 (∗) X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) 
(2) 

D/X 0  
 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 
l’obra. (1) (2) D/X 0  

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 
activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 

D/X 0  
 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 
reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

 

D/X 3 D/X Sí 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 1  
 



  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

DOCUMENT Nº 1. MEMORIA I ANNEXOS 
ANNEX 14. ASPECTES AMBIENTALS 10 

RESIDUS 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 
vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 1  

 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 
de runes de la pròpia obra, etc. 2 

D 0  
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's...). 

D 0  
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 1   

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que 
poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que 
modifica el RD 1378/1999. 7 

D/X 3 (
∗

) D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, 
així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin 
procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o 
pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u 
de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda pel amiant). 

D/X 3 (
∗

) D/X Sí 

 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. D 1   

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. X 1   

 

                                                      

7
 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines 

amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració 
igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 1   

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (
∗

) D Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. X 1   

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 0   

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 
aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 
(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 
ITC-BT-06. 

D 3 (
∗

) D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions...). X 2 X  

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. X 0   

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 
forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D/X 3 (
∗

) D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 (
∗

) X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

D/X 3 (
∗

) D/X Sí 

 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 

compliment obligat 
per la legislació 
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vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 1   
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4. ASPECTES AMBIENTALS I SOCIALS CONTEMPLATS AL DOCUMENT “LLISTA 

DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL I 

ESPAIS VERDS” I IMPACTES AMBIENTALS O SOCIALS QUE PODEN CAUSAR. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓ, ENUMERACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES COMUNITATS VEGETALS I/O 

ANIMALS PROTEGIDES I ELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN’S, ZEPA, LIC, HIC, XARXA 

NATURA 2000, ETC.) QUE PUGUIN AFECTAR-SE.  

No s’han detectat comunitats vegetals o animals protegides en l’àmbit de desenvolupament 
del projecte. El projecte no afecta espais d’interès natural.  

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.2. IDENTIFICACIÓ DE L’EXISTÈNCIA  DE RISC D’INCENDI. SITUACIÓ PROPERA A UNA ZONA 

FORESTAL D’UN MUNICIPI DECLARAT D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL PEL DECRET 

64/1995 DE 7 DE MARÇ. 

S’estableix un risc d’incendi atribuïble al projecte baix. La zona d’aplicació del projecte es 
troba a una distància superior a la zona de seguretat establerta al Decret 64/1995 de 500 m, 
amb zones ermes i cultivades entre la zona d’actuació i la zona forestal del parc de 
Collserola. 

Tot i així, s’estableix que les empreses que portin a terme les obres hauran d’acomplir i fer 
acomplir les mesures preventives establertes al Capítol 3, article 14 del mateix Decret, amb 
les actuacions no permeses detallades al Capítol 4, article 15 i amb les mesures 
extraordinàries aplicables a zones i períodes d’alt risc d’incendi (Capítol 5, article 17). També 
es tindrà en compte una especial cura en les tasques d’esbrossat de les zones a on es preveu 
la feina de màquines per a l’execució de pous, piezòmetres i rasses, i en les tasques de 
soldadura si fossin necessàries. En totes les feines del projecte que comportin un risc 
d’incendi s’haurà de preveure un equip d’extinció operatiu “in situ”. 

Tot i que es considera improbable, podrien donar-se impactes per incendi de matollar i 
herba que podria arribar a zones habitades o forestals. 

4.3. S'HAN TINGUT EN CONSIDERACIÓ ELS PROTOCOLS QUE S'ESTABLEIXEN AL RD 

630/2013, DE 2 D’AGOST, PEL QUAL ES REGULA EL CATÀLEG ESPANYOL D’ESPÈCIES 

EXÒTIQUES INVASORES. 

No es preveuen interferències significatives de l’obra que afectin a la fauna o la flora de 
l’emplaçament, ni en conseqüència la dispersió o introducció d’espècies invasores. 

Si durant l’execució de l’obra, es detectés la presència d’espècies invasores, es posarà en 
coneixement de la autoritat competent per tal que es prenguin les mesures oportunes. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.4. INVENTARI I PRESERVACIÓ DELS SISTEMES AQUÀTICS SUPERFICIALS AFECTATS 

PROTEGITS I NO PROTEGITS. (ES MANTENEN LES CONDICIONS DEL FLUX, CICLES DE 

SEDIMENTACIÓ - EROSIÓ, DRENATGE SUPERFICIAL, CABALS ECOLÒGICS, ÍNDEXS DE 

QUALITAT). 

L’únic curs fluvial existent en l’àmbit d’execució de la barrera hidràulica del present projecte 
és el Torrent de Can Magrans, que serà receptor de les aigües extretes per els pous de la 
barrera hidràulica de l’aqüífer, motiu per el qual, serà preceptiu demanar permís 
d’abocament a l’Agència Catalana de l’Aigua i acomplir els criteris de qualitat química 
establerts al RD 606/2003.  

Degut al baix cabal previst al projecte, no es preveuen alteracions significatives de les 
condicions de flux del torrent, dels cicles de sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals 
o índex de qualitat.  

 

4.5. INVENTARI I PROTECCIÓ DELS SISTEMES AQUÀTICS SUBTERRANIS AFECTATS, 

PROTEGITS I NO PROTEGITS. PREVENCIÓ DE FLUCTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA (RUPTURA D’AQÜÍFERS, MODIFICACIONS 

DE FLUX, VARIACIÓ DE LA PERMEABILITAT DEL TERRENY, ETC.).  

L’únic sistema aquàtic subterrani afectat és l’aqüífer plio-quaternari local. L’objecte principal 
del projecte és la modificació local del flux d’aquest aqüífer per tal de neutralitzar les 
entrades d’aigua a l’abocador de Can Planas.  

Aquesta barrera afectarà a una zona reduïda de la capçalera de l’aqüífer a l’entorn del 
Torrent de Can Magrans. 
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4.6. ES PROHIBEIX L’ABOCAMENT DIRECTE O INDIRECTE D’AIGÜES I DE PRODUCTES 

RESIDUALS (FORMIGONS, PINTURES, DESENCOFRANTS, ETC.) SUSCEPTIBLES DE 

CONTAMINAR EL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (AIGÜES SUPERFICIALS, SUBTERRÀNIES, 

CORRENTS NATURALS, LLACS, AQÜÍFERS...), TAL COM ESTABLEIX LA LLEI D’AIGÜES 

(REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, DE 2 DE JULIOL) 

Les empreses que executin l’obra hauran de retirar tots els productes residuals de forma 
responsable i d’acord amb les normatives i lleis ambientals en vigor, evitant la contaminació 
del sòl, l’aqüífer i el torrent.  

Es podrien produir impactes de contaminació del sòl, aigües subterrànies o superficials. 

 

4.7. ES PROHIBEIX L’ABOCAMENT DE RESIDUS AL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE 

(MAR, RIBERA...), EXCEPTUANT QUAN AQUESTS SIGUIN UTILITZABLES COM 

REBLIMENTS I ESTIGUIN DEGUDAMENT AUTORITZATS, TAL COM ESTABLEIX LA LLEI 

22/1988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES. 

Al tractar-se l’àrea de influencia de la obra d’una zona interior ubicada al municipi de 
Cerdanyola del Vallès, no es considera la possibilitat d’abocaments en el litoral, sense que 
això suposi un perjudici a l’obligatorietat de l’acompliment de la llei que ho regula.  

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.8. ANÀLISI DE LA POSSIBLE PRESÈNCIA DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES I 

PALEONTOLÒGIQUES A LA ZONA. 

En el cas de que durant el desenvolupament de l’obra es detectessin restes arqueològiques, 
les empreses que executin l’obra hauran d’informar immediatament a la direcció d’obra i a 
les instàncies municipals corresponents, preservant aquelles restes in-situ fins el dictamen 
d’un especialista arqueòleg que indicarà els protocols a seguir en cada cas. 

Tot i que és considera improbable, podrien donar-se impactes per afectacions a jaciments 
arqueològics. 

 

4.9. ESTUDI DE LA QUALITAT I COMPOSICIÓ DEL TERRENY ON ES SITUARÀ L’OBRA ALS 

EFECTES DEL SEU FUTUR REAPROFITAMENT I TRACTAMENT. 

Es preveu l’excavació de petits volums de terres durant les obres per excavació de pous i 
rasses, de manera que s’haurà de avaluar la seva qualitat pel seu reaprofitament o 
tractament. 

La no presa en consideració d’aquest punt podria donar lloc a dispersions de contaminacions 
del sòl i de l’aigua subterrània al reutilitzar terres o sòls que podrien estar contaminats. 

 

4.10. CONTROLAR QUE ES SEGUEIXEN LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN LA 

NETEJA DE CANALETES DE CUBES DE FORMIGÓ. 

Les empreses adjudicatàries de l’obra hauran d’acomplir els criteris de bones pràctiques en 
la neteja de canaletes i cubes de formigó, evitant l’abocament al sòl o llera pública de les 
aigües o restes de rentat, i gestionant aquestes com un residu de l’obra. 

Podrien donar-se impactes de contaminació del sòl, aigua subterrània o superficial. 

 

4.11. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DE MOVIMENT DE TERRES: SOBRANTS I PRÉSTECS. 

SUGGERIMENT DELS DESTINS DE LES TERRES SOBRANTS I ELS PUNTS D’OBTENCIÓ DE 

PRÉSTEC TENINT EN COMPTE LA DISTÀNCIA A L’OBRA I CONTEMPLANT LA 

POSSIBILITAT D’APROFITAR MATERIALS D’OBRES PROPERES, TAL COM ESTABLEIX EL 

R.D. 105/2008, D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

No es preveuen moviments significatius de terres, sobrants ni préstecs de terres per a 
l’execució de les obres.  

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.12. COMPTABILITZACIÓ DELS VOLUMS EXCAVATS PER MINIMITZAR ELS SOBRANTS DE 

TERRA, TAL COM ESTABLEIX EL R.D. 105/2008, D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

No es preveuen excavacions importants més enllà de l’execució de pous i rases, que donaran 
lloc a petits volums de terres que podran ser reutilitzats parcialment per al reompliment de 
les rases.  

NO hi ha impactes previsibles.  
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4.13. PLANIFICACIÓ DE LES  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN PUNTS ON L’IMPACTE 

AMBIENTAL SIGUI MÍNIM: APLECS DE TERRA, ACCESSOS, DIPÒSITS DE MATERIALS. 

No es preveuen moviments significatius de terres per a accessos o per altres motius. 

Els aplecs de terres procedents de rases i pous es faran linealment i de forma temporal, al 
costat i paral·lelament a les pròpies rases, de manera que aquestes terres puguin ser 
utilitzades de nou per al seu reompliment. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.14. ES PROHIBEIX L’ABANDONAMENT, L’ABOCAMENT I L’ELIMINACIÓ INCONTROLADA 

DE RESIDUS I TOTA MESCLA O DILUCIÓ DE RESIDUS  (OLIS, GREIXOS, GASOIL I ALTRES 

RESIDUS DE L’OBRA), TAL COM ESTABLEIX LA LLEI 22/2011, DE 28 DE JULIOL, DE 

RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS. 

Les empreses adjudicatàries d’obra hauran d’acomplir amb les disposicions de la llei 22/2011 
evitant l’abocament de residus o dilucions de residus al sòl de l’emplaçament. 

Podrien donar-se impactes per contaminació del sòl, aigües subterrànies o superficials. 

 

4.15. IDENTIFICACIÓ DE LES FONTS DE SOROLL EXTERNES DURANT L’ÚS, PREVEIENT 

MESURES PER DISMINUIR-LES. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE LA ZONA 

Donada la ubicació de les obres a les proximitats de l'actual abocador i trobant-se aquesta 
allunyada de la zona urbana del municipi, les obres projectades no representen molèsties en 
quant a soroll als veïns ni cap espècie animal, pel que no cal prendre cap mesura anti-soroll 
especial. Es recomana l’ús de maquinària amb marcatge CE com a bona pràctica ambiental i 
de cara a un millor confort dels propis treballadors de l’obra. 

 

4.16. ÚS DE MAQUINÀRIA I EQUIPS DE BAIXA EMISSIÓ ACÚSTICA, TAL COM ESTABLEIX EL 

DECRET 176/2009, DE 10 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE LA 

LLEI 16/2002, DE 28 DE JUNY, DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 

LA MAQUINÀRIA D’OBRA HA DE PORTAR L’ETIQUETATGE CE; INDICACIÓ DE NIVELL DE 

POTÈNCIA ACÚSTICA GARANTIT I ANAR ACOMPANYADA DE LA DECLARACIÓ CE DE 

CONFORMITAT 

La maquinària d’obra acompliran els criteris de baixa emissió acústica, i hauran de portar 
l’etiquetatge CE, amb indicació de potència acústica i declaració CE de conformitat. 

Podrien donar-se impactes per contaminació acústica. 

 

4.17. ANÀLISI DEL IMPACTE SOBRE L’ATMOSFERA: IMPACTE LUMÍNIC AL DISSENYAR LES 

“LLUMINÀRIES” , TAL I COM ESTABLEIX LA LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG, D’ORDENACIÓ 

AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN. 

No es preveuen impactes lumínics. NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.18. ESTABLIMENT DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE DISSENY, D’EXECUCIÓ I DE 

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR AMB LA FINALITAT 

DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA I L’ESTALVI ENERGÈTIC, LA DISMINUCIÓ DE LES EMISSIONS 

DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE, LIMITAR LA RESPLENDOR LLUMINOSA NOCTURNA O 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA, I REDUIR LA LLUM INTRUSA O MOLESTA. (R.D. 

1890/2008, DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR I LES SEVES INSTRUCCIONS 

TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EA-01 A EA-07) 

No es preveuen instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 

4.19. SALVAGUARDAR LES DISTÀNCIES MÍNIMES ENTRE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES I 

ELEMENTS FÍSICS ESTÀTICS EXISTENTS AL LLARG DEL TRAÇAT (CARRETERES, EDIFICIS, 

ARBRES, ETC.), TAL COM ESTABLEIX EL REGLAMENT ITC-BT-06. 

No es preveuen línies elèctriques aèries. 
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NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.20. IDENTIFICACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE RISC D’INCENDI. SITUACIÓ PROPERA A UNA 

ZONA FORESTAL D’UN MUNICIPI DECLARAT D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL PEL 

DECRET 64/1995 DE 7 DE MARÇ. (ANNEX NÚM.1 DEL FM 730.02.04: ANTECEDENTS, 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA I FM 730.02.03). 

Ídem al punt 4.2. 

 

4.21. ELS PRODUCTES FITOSANITARIS HAN DE PORTAR UNA ETIQUETA QUE INDICA QUE 

ESTAN AUTORITZATS CONFORME EL RD 2163/1994 I S’HAN D’UTILITZAR SEGUINT LES 

INSTRUCCIONS D’AQUESTA ETIQUETA 

No es preveu l’aplicació de productes fitosanitaris. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.22. IMPLANTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA 

QUALITAT DE L’AIRE ALS MUNICIPIS DECLARATS ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE 

L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, TAL COM ESTABLEIX EL DECRET 152/2007 DE 10 DE JULIOL. 

Cerdanyola del Vallès està inclosa en els municipis declarats com a zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, per al cas de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 

Per aquest motiu, les empreses adjudicatàries de l’obra hauran de preveure i acomplir les 
mesures establertes a l’article 12 del Decret 152/2007, que estableix les mesures a aplicar en 
obres públiques per a la reducció i minimització d’emissions atmosfèriques. 

Podrien donar-se impactes per emissió de partícules a l’atmosfera. 

 

4.23. ELS PRODUCTES UTILITZATS EN OBRA CLASSIFICATS COM A PERILLOSOS HAN 

D’ANAR ACOMPANYATS DE LA FITXA DE SEGURETAT CORRESPONENT, DE LA 

INFORMACIÓ SUFICIENT PER TAL DE PODER PRENDRE LES MESURES ADIENTS DE 

SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I DEL MEDI AMBIENT TAL COM 

ESTABLEIX L’ART. 13 DEL RD 255/2003 MODIFICAT PEL RD 717/2010 

En el cas que les empreses adjudicatàries facin ús de productes classificats com a perillosos, 
aquests hauran d’anar acompanyats de la preceptiva fitxa de seguretat, en acompliment de 
les disposicions dels RD 255/2003 i RD 717/2010. 

Podrien donar-se impactes en la seguretat i salut de les persones i del medi ambient. 

 

4.24. ES PROHIBEIX L’ÚS DE FUSTA AMB CREOSOTA, A EXCEPCIÓ DELS USOS 

INDUSTRIALS A FERROCARRILS I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA I 

TELECOMUNICACIONS, TAL COM ESTABLEIX L’ORDRE PRE/2666/2002. 

No es preveu l’ús de fusta amb creosota, que queda expressament prohibida per la llei. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.25. ES PROHIBEIX L’ÚS DE FIBRES D’AMIANT I PRODUCTES QUE LES CONTENEN, TAL 

COM ESTABLEIX L’ORDRE DE 7 DE DESEMBRE DE 2001, PER LA QUAL ES MODIFICA 

L’ANNEX I DEL RD 1406/1989. 

No es preveu l’ús de fibres d’amiant no productes que les continguin. Que queden 
expressament prohibits per la llei. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.26. SEGREGACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE L’OBRA: INERTS, ESPECIALS I NO 

ESPECIALS. 

No es preveu la generació de quantitats significatives de residus d’obra. En qualsevol cas, els 
residus que es puguin generar durant l’obra seran segregats i gestionats adequadament 
segons la normativa vigent. 

Podrien donar-se impactes d’afectació del paisatge i per contaminació del sòl. 
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4.27. ESTUDI I PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS D’EXECUCIÓ, AVALUANT I MINIMITZANT ELS 

RESIDUS GENERATS, QUANTIFICANT ELS RESIDUS QUE ES GENERARAN, LES 

OPERACIONS DE TRIATGE O RECOLLIDA SELECTIVA, LA REUTILITZACIÓ EN OBRA, I ELS 

GESTORS QUE REBRAN LES DIFERENTS FRACCIONS SINGULARS, TAL COM ESTABLEIX EL 

R.D. 105/2008, D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 

DEMOLICIÓ. 

No se preveuen tasques de demolició en l’execució de l’obra, i per tant tampoc es preveu la 
generació de residus d’obra o demolició significatius que puguin ser objecte d’un pla de 
gestió mes enllà dels materials excavats que es reciclaran en la mateixa obra. 

En qualsevol cas, serà obligació expressa de les empreses adjudicatàries la gestió 
responsable d’acord a la llei dels residus no contemplats que es puguin generar durant la 
seva actuació. 

Podrien donar-se impactes d’afectació del paisatge i per contaminació del sòl. 

 

4.28. DEFINICIÓ DELS TIPUS DE CONTENIDORS NECESSARIS EN FUNCIÓ DEL RESIDU QUE 

PODEN ADMETRE I MÉS ADEQUATS PER A LA CLASSIFICACIÓ, TAL COM ESTABLEIX EL 

R.D. 105/2008, D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

No es preveu la generació de residus d’obra i per tant la necessitat de contenidors. 

NO hi ha impactes previsibles.  

 

4.29. S’HA INVENTARIAT I CONSIDERAT L’ENTREGA A UN GESTOR DE RESIDUS 

AUTORITZAT PER LA SEVA DESCONTAMINACIÓ O ELIMINACIÓ ELS APARELLS QUE 

CONTENEN PCB, QUE ESTAN CONTAMINATS PER PCB O QUE PODEN CONTENIR PCB, 

TAL COM ESTABLEIX EL RD 226/2006 QUE MODIFICA EL RD 1378/1999. 8 

No es preveu la presència a l’obra d’aparells que continguin, puguin contenir o estar 
contaminats amb PCB.  

NO hi ha impactes previsibles. 

4.30. NO CAUSAR UNA CONTAMINACIÓ IMPORTANT EN EL MEDI AMBIENT EN LA 

DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS QUE CONTINGUIN AMIANT, AIXÍ COM 

LA RETIRADA D'AMIANT O DE MATERIALS QUE EL CONTINGUIN PROCEDENTS 

D'AQUELLS, I QUE PROVOQUIN DESPRENIMENT DE FIBRES O POLS D'AMIANT (TAL I 

COM ESTABLEIX EL REIAL DECRET 108/1991, D'U DE FEBRER, SOBRE LA PREVENCIÓ I 

REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AMBIENT PRODUÏDA PEL AMIANT). 

No es preveu la demolició d’estructures d’amiant o que puguin contenir amiant. 

NO hi ha impactes previsibles. 

 

4.31. IDENTIFICACIÓ I PROTECCIÓ DELS PUNTS D’INTERÈS GEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, 

HISTÒRIC I CULTURAL I MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE.  

No existeix en l’àmbit de projecte punts d’interès geològic, paleontològic, històrics o 
culturals que puguin ser afectats per impactes de l’obra. 

NO hi ha impactes previsibles. 

 

                                                      

8
 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 

transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, 
equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat 
descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids 
que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en 
una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb 
PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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4.32. SALVAGUARDAR LES DISTÀNCIES MÍNIMES ENTRE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES I 

ELEMENTS FÍSICS ESTÀTICS EXISTENTS AL LLARG DEL TRAÇAT (CARRETERES, EDIFICIS, 

ARBRES, ETC.), TAL COM ESTABLEIX EL REGLAMENT ITC-BT-06. 

No es preveu l’execució de línies aèries. 

NO hi ha impactes previsibles. 

 

4.33. TENIR CURA DE NO EMBRUTAR L'ENTORN DE L'OBRA (RESIDUS, SOBRANTS, RODES 

DE CAMIONS...). 

Les empreses hauran de subscriure una declaració responsable de manteniment de les 
condicions de higiene i netedat de l’emplaçament, evitant l’abocament d’escombraries, 
restes i residus, i un compromís exprés de recollida de possibles residus romanents a la 
finalització de l’obra. 

Podrien donar-se impactes per afectació del paisatge o per contaminacions del sòl. 

 

4.34. IDENTIFICACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE RISC D’INCENDI. SITUACIÓ PROPERA A UNA 

ZONA FORESTAL D’UN MUNICIPI DECLARAT D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL PEL 

DECRET 64/1995 DE 7 DE MARÇ.  

Ídem punt 4.2 

 

4.35. ELS PRODUCTES FITOSANITARIS HAN DE PORTAR UNA ETIQUETA QUE INDICA QUE 

ESTAN AUTORITZATS CONFORME EL RD 2163/1994 I S’HAN D’UTILITZAR SEGUINT LES 

INSTRUCCIONS D’AQUESTA ETIQUETA. 

Ídem punt 4.11 

 

4.36. ES PROHIBEIX L’ÚS DE FUSTA AMB CREOSOTA, A EXCEPCIÓ DELS USOS 

INDUSTRIALS A FERROCARRILS I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA I 

TELECOMUNICACIONS, TAL COM ESTABLEIX L’ORDRE PRE/2666/2002. 

Ídem punt 4.24 

 

4.37. ES PROHIBEIX L’ÚS DE FIBRES D’AMIANT I PRODUCTES QUE LES CONTENEN, TAL 

COM ESTABLEIX L’ORDRE DE 7 DE DESEMBRE DE 2001, PER LA QUAL ES MODIFICA 

L’ANNEX I DEL RD 1406/1989. 

Ídem punt 4.25 

 

4.38. S’HA INVENTARIAT I CONSIDERAT EL LLIURAMENT A UN GESTOR DE RESIDUS 

AUTORITZAT PER A LA DESCONTAMINACIÓ O L’ELIMINACIÓ DELS APARELLS QUE 

CONTENEN PCB, QUE ESTAN CONTAMINATS PER PCB O QUE PODEN CONTENIR PCB, 

TAL COM ESTABLEIX EL RD 226/2006 QUE MODIFICA EL RD 1378/1999. 

Ídem punt 4.29 

 

5. RESUM EXPLICATIU DE COM S’HAN INTEGRAT LES ACTIVITATS DE 

PREVENCIÓ I/O MITIGACIÓ I SI AQUESTES HAN SUPOSAT UNA 

REPERCUSSIÓ ECONÒMICA O CONSIDERACIONS ADDICIONALS EN EL PLEC 

DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE. 

La major part dels aspectes ambientals rellevants en el projecte i que són d’aplicació, són 
determinats per l’obligat acompliment de les lleis i normatives vigents, de manera que totes 
aquestes mesures de prevenció o mitigació han estat considerades en el pressupost com 
partides carregades als conceptes generals, i s’ha de considerar que encara que no consti 
explícitament als plecs o pressupostos, són per defecte, a l’igual que la resta de lleis del marc 
jurídic vigent, d’obligat acompliment. 

 

6. RELACIÓ DE MESURES CORRECTORES INTRODUÏDES. 

No s’han establert mesures correctores. 

 

7. ALTRES PERMISOS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE. 

Per al desenvolupament del projecte, serà necessària la sol·licitud dels següents permisos: 
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1. Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua del permís de investigació d’aigües 

subterrànies per explotacions de menys de 7000 m3 (referida als 18 piezòmetres 

a construir)  

2. Sol·licitud de permís d’investigació d’aigües subterrànies per al conjunt dels pous. 

3. Sol·licitud de permís d’obres per a la construcció de tota l’obra.  

4. Sol·licitud de concessió d’explotació d’aigües subterrànies per a ús ambiental amb 

cabal superior a 7000 m3/any (referit als pous de bombament) 

5. Sol·licitud de abocament a llera pública. 

Respecte de la sol·licitud d’abocament a llera pública, s’ha de referir al Reial Decret 
606/2003, de 23 de maig, en el que es potencia la protecció dels aqüífers subterranis i es 
reforça el control sobre els abocaments, s`ha de tenir en compte que el funcionament de la 
barrera hidràulica, implicarà l’abocament a llera dels volums extrets de l’aqüífer, que 
comportarà la necessitat de sol·licitar permís d’abocament a l’Agència Catalana de l’aigua, 
de manera que s’haurà de controlar i informar del contingut químic de l’aigua i acomplir els 
criteris establerts en el mateix Reial Decret. S’ha de tenir en compte, però, que l’objectiu 
fonamental del funcionament de la barrera hidràulica, és de tipus ambiental, consistent en 
minimitzar l’entrada d’aigua a l’abocador de Can Planas, i per tant, reduir el volum d’aigua 
que vessa d’aquest cap als cursos superficials amb una càrrega contaminant molt superior, 
que actualment es captada i gestionada per l’AMB. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del “PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA 
DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS“ té com objectiu fer una previsió dels residus 
que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà d’aquests 
residus, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, estatal i 
europea. 

 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

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 2.002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials) 

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

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del CER, com és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat 
següent apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant 
l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells 
són els següents: 

 CAPÍTOL 

  SUBCAPÍTOL 

   IDENTIFICACIÓ 

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 

01 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i químics de 
minerals 

01.04 Residus de la transformació física i química de materials no metàl•lics 

  01.04.09 Residus d’arena i argiles 

 

07 Residus de processos químics orgànics 

07.07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes 
químics no especificats en cap altra categoria 

  07.07.01 Sobrants de desencofrats 

 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments 
(pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, segellants i tintes d’impressió. 

 08.01 Residus de la FFDU i del decapat o eliminació de pintura i vernís 

08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

 

12 Residus del moldejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

12.01 Residus del moldejat i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 

  12.01.01 Llimadures i encenalls metàl•lics 

  12.01.02 Pols i partícules de metalls fèrrics 

  12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic 

  12.01.13 Residus de soldadura 

 

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

 13.02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

 

14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel•lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 
08) 

 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció 
no especificats en una altre categoria 

15.01 Envasos (inclosos els de residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 

  15.01.02 Envasos de plàstic 
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  15.01.04 Envasos de metall 

  15.01.07 Envasos de vidre 

15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles 

15.01.11 Envasos metàl•lics, inclosos els recipients a pressió buits, que continguin una 
matriu porosa sòlida perillosa (per exemple, amiant) 

15.02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 

15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap 
altra categoria), draps de neteja i robes protectores, contaminades per substàncies perilloses 

 

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista 

 16.06 Piles i acumuladors 

  16.06.03 Piles que continguin mercuri 

  16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) 

 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 

 17.01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

  17.01.01 Formigó 

17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats 
en el codi17.01.06 

 17.02 Fusta, vidre i plàstic 

  17.02.01 Fusta 

  17.02.02 Vidre 

  17.02.03 Plàstic 

17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles 

17.03 Barreges bituminoses, quitrà de hulla i altres productes enquitranats 

17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 17.03.01 

 17.04 Metalls (inclosos llurs aliatges) 

  17.04.05 Ferro i acer 

  17.04.11 Cables diferents als especificats en el codi 17 04 10 

17.05 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17.05.04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17.05.03 

17 06 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 

17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant (6). 

 17.09 Altres residus de construcció i demolició 

17.09.04 Residus barregats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis  
17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 

 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, 
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

 20.02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

  20.02.01 Residus biodegradables 

 

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 
molts d’ells poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres 
obtingudes en les excavacions de desmunts i rases, aquestes poden ser utilitzades en el 
replè de rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres. 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de 
residus que es preveu generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta estimació 
serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus de l’obra.  

A la taula següent s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que 
s’emmarca cada residu i el seu tractament i destinació. 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGÍA DELS RESIDUS 

 
Tipologia Massa (Tn) Densitat relativa Volum (m3) Tractament Destinació

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA

1. Sorra, grava i altres àrids

01.04.09 Residus de sorra i argiles Inert 9,12 1,50 6,08 Reciclat Planta reciclatge RCD

2. Terres

17.05.04 Terra i perdes diferents a les especificades en el codi 17.05.03 Inert 0,00 1,50 0,00 Sense tractament especial Restauració/Abocador

3. Formigó

17.01.01 Formigó Inert 32,31 1,50 21,540 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

4. Maons i altres elements ceràmics

17 01 03 Teules i materials ceràmics. Inert 2,77 1,50 1,85 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA

1. Paviment

17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 
17.03.01

No especial 0,00 1,30 0,00 Reciclat Planta reciclatge RCD

2. Fusta

17.02.01 Fusta No especial 2,47 0,60 4,12 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

3. Metalls

12.01.01 Llimadures i encenalls metàl·lics No especial 0,009 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

12.01.02 Pols i partícules de metalls fèrrics No especial 0,014 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

12.01.13 Residus de soldadura No especial 0,014 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

15.01.04 Envasos de metall No especial 0,002 0,50 0,004 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

17 04 01 Coure, bronze, llautó. No especial 0,000 1,50 0,000 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

17.04.05 Ferro i acer No especial 0,675 7,87 0,09 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

17 04 07 Metalls mesclats. No especial 0,0005 7,87 0,0001 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

4. Plàstic

12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic No especial 0,005 0,90 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

15.01.02 Envasos de plàstic No especial 0,004 0,30 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

17.02.03 Plàstic No especial 0,220 0,90 0,24 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

5. Vidre

15.01.07 Envasos de vidre No especial 0,029 0,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

17.02.02 Vidre No especial 0,067 1,50 0,04 Reciclat Gestor autoritzat RNP's

6. Paper /cartó

15 01 01 Envasos de paper i cartó. No especial 0,110 0,50 0,22 Reciclat/Abocador Gestor autoritzat RNP's

7. Altres residus de construcció i demolició

17.09.04 Residus barregats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis  17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03

No especial 1,72 1,50 1,15 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

1. Potencialment perillosos i altres

07.07.01  Líquids de  neteja i licors mare aquosos. Especial 0,009 0,50 0,018 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o 
contaminades per elles

Especial 0,088 0,50 0,176 Tractament fisico-químic Gestor autoritzat RP's

15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectores, 
contaminades per substàncies perilloses

Especial 0,100 0,50 0,200 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants

Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

16.06.03 Piles que continguin mercuri Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o 
estan contaminats per elles

Especial 0,002 0,50 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses

Especial 0,004 1,00 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

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

Especial 0,207 1,50 0,138 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

14.06.02 Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats. Especial 0,002 0,50 0,003 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

VOLUMS I PESOS DE RESIDUS

VOLUMS I PESOS DE RESIDUS

Especial

0,500,001Especial

0,008

0,002

0,500,004
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció 

- Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

- S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració 
de residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques físico-
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

- S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en 
obra sense gairebé generar residus. 

 

5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. GESTIÓ INTERNA I EXTERNA DE RESIDUS 

En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i 
l’externa. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per 
la segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge 
o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el 
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal•lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a 
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col•locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 

 

5.2. MARC LEGAL 

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

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 
15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com 
la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell 
estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada 
reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 
de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 
obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

 

5.3. PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén 
el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu 
de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

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

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

• Asfalt 
• Formigó 
• Terres, roca 
• Material vegetal 
• Cablejat 
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• Metalls 
• Maons 
• Altres: vidre, fusta, plàstics. 
• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
• Naturalesa dels riscs 

 

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

 

5.4. GESTIÓ DELS RESIDUS 

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

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

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

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 
obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

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

V-71 Utilització en la construcció 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 
de l’aptitud del Residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en 
profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

5.5. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

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

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

• Residus de la construcció que contenen amiant 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

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

• La gestió prevista per als residus que contenen amiant al Catàleg de Residus de 
Catalunya és la disposició del material de rebuig, per tant tots els tipus de residus 
amb amiant han d’anar a dipòsits controlats de classe III (especials). 

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

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

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

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

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

• El codi d’identificació els residus 
• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
• La data d’envasament 
• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

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

 

6. GESTORS DE RESIDUS  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat 
o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a 
l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS 

Codi del gestor: E-1222.11 

Adreça física: PEDRERA VALLSALENT, CTRA. C-1415, PK 24.9 

Telèfon: 934147488 

Activitat: Dipòsit Controlat de terres i runes 

Operacions autoritzades:  

• T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL 

Codi del gestor: E-188.96 

Adreça física: POL. IND. CAN CUIAS C/ CAN CUIAS, 7 (08110) MONTCADA I REIXAC  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 935641917 

Activitat: Recuperació de paper mitjançant classificació i premsat, i de, fusta. Ferralla, vidre, 
plàstic i restes tèxtils mitjançant classificació. Tritage de residus generals, i crt de cable, 
fluorescents, envasos, toners, raee's no per, residus generals. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 

• V11 Reciclatge de paper i cartó 

• V12 Reciclatge de plàstics 

• V13 Reciclatge de tèxtils 

• V14 Reciclatge de vidre 

• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 

 

TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. (TRATESA) 

Codi del gestor: E-14.88 

Adreça física: CTRA. TERRASSA-MANRESA, KM 5.3 (08233) VACARISSES  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 938359661 

Activitat: Dipòsit controlat de residus no perillosos(Classe II) i planta de triatge 

Operacions autoritzades:  

• T11 Deposició de residus inerts 

• T12 Deposició de residus no especials 
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• V11 Reciclatge de paper i cartó 

• V12 Reciclatge de plàstics 

• V13 Reciclatge de tèxtils 

• V14 Reciclatge de vidre 

• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 

 

PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A. 

Codi del gestor: E-475.98 

Adreça física: POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAJONA, 58 (08202) SABADELL  

Adreça de correspondència: L C/ RECTOR CENTENA, 45  (08202) SABADELL  

Telèfon: 937451800 

Activitat: Recuperació mitjançant classificació de ferralla, i vidre, trituració de fusta, premsat 
de paper, plàstic, tèxtils, triatge, res. Generals i runes, i preparació de cdr, trasnf. De residus 
solids urbans, de res no per i per segons relació. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 

• V11 Reciclatge de paper i cartó 

• V12 Reciclatge de plàstics 

• V13 Reciclatge de tèxtils 

• V14 Reciclatge de vidre 

• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 

• V71 Utilització en la construcció 

 

PUNT VERD SERVEIS, SAT 

Codi del gestor: E-1010.07 

Adreça física: PARATGE SERRA BARONA, CAN BARÓ, S/N (08181) SENTMENAT 

Adreça de correspondència: C/ ANSELM CLAVÉ, 44 S/N (08181) SENTMENAT 

Telèfon: 937150237 

Activitat: Compostatge de residus d'origen ramader (fems), residus vegetals, llots i altres 
orgànics d'origen industrial 

Operacions autoritzades:  

• V83 Compostatge 

 

 

L'Enginyer Autor de l'Estudi de Gestió de Residus 

 

 

Sgnt: Albert Gallego Romero 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Núm. de col·legiat: 13.423 
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1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la 
càrrega,  de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han  d’estar  classificats  en  contenidors  o  espais  separats  els  materials  inerts,  com ara  
restes  de formigó, morters,  etc., els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl•lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

Condicions del procés d'execució càrrega i transport de terres i residus 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

1.2. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

2. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A FINCA OBJECTE DE MILLORA, 

MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la 
càrrega,  de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a finca objecte de millora, centre 
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, 
amb contenidor o amb camió 

 Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

I transport de residus a finca objecte de millora, monodipòsit o centre autoritzat 

 

2.2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el 
gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A  FINCA OBJECTE DE MILLORA, CENTRE  DE  RECICLATGE,  A  MONODIPÒSIT,  A ABOCADOR  
ESPECÍFIC  O  A  CENTRE  DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Condicions del procés d'execució 
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El  transport  s'ha  de  realitzar  en  un  vehicle  adequat,  per  al  material  que  es  desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el   coeficient    d'esponjament    indicat    en    el    plec    de    condicions 
tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

 

3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la 
càrrega,  de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord 
amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

3.2. 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. 

1.3.3   Unitat i criteris d'amidament disposició de runa o residus inerts 

m3  de  volum  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a  l’abocador  o  centre  de  recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O 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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Decret  64/1982,  de  9  de  març,  pel  qual  s’aprova  la  reglamentació  parcial  del 
tractament dels desfets i residus. DOGC 

Ordre de 9 de setembre de 1986 sobre la limitació de l’ús dels Policlorobifenils i els 
Policloroterfenils. DPGC Núm. 757 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis 
emprats. DOGC Núm. 1055. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. DOGC Núm. 1776. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. DOGC Núm. 1904. 

Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  de  les  runes  i  altres  residus  de  la 
construcció. DOGC Núm. 1931. 
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Decret 34/1996, de 9 de gener , pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. DOGC 
Núm. 2166. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. DOGC Núm. 2307. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DOGC Núm. 2865. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. DOGC Núm.2865. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, 
regulador de les runes i altres residus de la construcció. DOGC Núm. 3414. 

Decret 219/2001, de 1 d’agost, pel qual es deroga la Disposició Addicional Tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. DOGC Núm. 3447. 

Llei  15/2003,  de  13  de  juny,  de  modificació  de  la  Llei  6/1993,  del  15  de  juliol, 
reguladora dels residus. DOGC Núm. 3915. 

Real Decret 833/1988, 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. BOE Núm. 182. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a la execució 
de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovada mitjançant el 
Real Decret 833/1988, de 20 de juliol. BOE Núm. 160. 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. BOE Núm. 96.   

Reial Decret 782/1998, de 30 de abril de 1998, S’aprova el reglament de la Llei 11/1997, de 
24 d’abril, de Envasos i Residus de Envasos. BOE nº 104, de 1 de maig de 1998. 

Odre MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització 
i eliminació de residus i la llista europea de residus. BOE Núm. 43. 

Reial  Decreto  228/2006,  de  24  de  febrer,  pel  que  es  modifica  el  Reial  Decret 
1378/1999, de 27 d’agost, mitjançant el qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió 
dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. BOE Núm.48. 

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny de 2006, es regula la gestió dels olis industrials usats. 
BOE nº 132, de 3 de juny de 2006. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer de 2008, es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició. BOE nº 105, de 1 de febrer de 2008. 

Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE de la 
Comissió de 3 de maig de 2000 que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la que s’estableix 
una llista de residus de conformitat amb la lletra a) del article 1 de la Directiva 75/442/CEE 
del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per la que s’estableix una 

llista de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del 
Consell relatiu als residus perillosos. DOCE núm. L226, del 6 de setembre del 2000. 

 

L'Enginyer Autor de l'Estudi de Gestió de Residus 

 

 

Sgnt: Albert Gallego Romero 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Núm. de col·legiat: 13.423 
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1. INTRODUCCIÓ 

La construcció i posada en funcionament de la barrera hidràulica de Can Planas s'ha previst 
executar en tres fases. El present projecte executiu desenvolupa les dues primeres. La 
durada total d’aquestes dues fases és de 32 setmanes, 16 setmanes cadascuna. 

 

2. FASE I 

La Fase I, preveu la construcció de 2 pous i quatre parells de piezòmetres amb l’objectiu 
d’avaluar la piezometria i constatar la seva incidència a “Can Planas”, i realitzar els dos 
primers assaigs de bombament que permetin confirmar les expectatives de paràmetres 
hidràulics del terreny, per tal de validar el sistema inicialment proposat o la necessitat de la 
seva redefinició. 

En aquesta fase, l’objectiu principal és reconsiderar en base a les dades obtingudes la 
necessitat de la resta de infraestructures previstes, de manera que es pugui estalviar una 
part de les despeses previstes sense comprometre la eficiència de la barrera. 

A la figura 1 es recull el Pla de treballs corresponent a aquesta fase. 

 

3. FASE II 

La Fase II contempla la hipòtesis de confirmació del model conceptual inicial, i planteja la 
construcció dels tres pous restants i els 4 parells de piezòmetres restants. Preveu la 
instal·lació de serveis elèctrics i canonades d’aigua, de manera que el sistema ja pugui ser 
operatiu en mode manual. Es preveu també la instal·lació de sensors de control que recullen 
dades als piezòmetres però no controlen de forma automàtica el sistema. L’objectiu 
d’aquesta fase es iniciar el funcionament de la barrera en mode manual per tal d’avaluar la 
necessitat de realitzar el control automàtic de la mateixa, que en qualsevol cas, es preveu 
que s’instal·laria durant la fase d’urbanització de la zona o un any desprès d'iniciat el 
seguiment. 

A la figura 2 es recull el Pla de treballs corresponent a aquesta fase. 

 

4. FASE III 

Finalment, la Fase III, comportarà la realització dels serveis elèctrics i de comunicació dels 
sensors i la instal·lació dels sistemes de control automàtic del sistema, de manera que el 
sistema pugui funcionar en mode automàtic i telecontrolat.  
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Figura 1. Pla de treballs de la Fase I 
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Figura 2. Pla de treballs de la Fase II 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,36h Oficial 1aA0121000

 €22,36h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,36h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,36h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,11h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,11h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,36h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,85h Ajudant encofradorA0133000

 €19,85h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,82h Ajudant electricistaA013H000

 €19,85h Ajudant muntadorA013M000

 €18,68h ManobreA0140000

 €19,33h Manobre especialistaA0150000

 €21,56h Peó jardinerA016P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €118,58h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €9,97h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €7,04h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €19,80m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50m3 AiguaB0111000

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €22,55t Sorra de pedrera de pedra calcària o graníticaB0311005

 €18,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €12,69t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes

B0442600

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €58,39m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €72,75m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

B065ED0B

 €58,62m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €57,10m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/P/20

B06NN12C

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €210,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €53,41u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb
una relació punt/llum superior a 0,4 m

B0DFANB0

 €74,18u Cindri senzill d'entramat de fusta, per a 2 a 3 m de llum i amb
una relació punt/llum superior a 0,4 m

B0DFCPB0

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,13u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0F74240

 €0,37u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mmB0F95530

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

B2RA61H0

 €19,65t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8E00

 €3,59u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €97,93u Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent circular
D=625 mm, tipus Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb
junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica

BDDZV005

 €170,48u Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular
D=625 mm, tipus Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb
junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica

BDDZV006

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010

 €2,39m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava,

BFB1901U

 €3,73m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava.

BFB1902U

 €5,00m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons
UNE-EN 12201 

BFB1903U

 €8,08m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons
UNE-EN 12201 

BFB1904U

 €9,31m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava.

BFB1905U
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,26m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió

BFB1906U

 €2,29m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila,

BFB19070

 €4,75m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila

BFB19085

 €4,13u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

BFYB1901

 €6,35u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

BFYB1902

 €6,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

BFYB1903

 €8,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

BFYB1904

 €12,02u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

BFYB1906

 €3,39m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

BG21RK10

 €1,37m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312330

 €3,48m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312550

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,69m3 Excavació de pou aïllat per a verificació de drenatge, fins a 1
m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou
l'omplenat amb aigua i el control del drenatge en les 24 h
posteriors.

F222UH05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18680/R 18,680000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18680 0,18680
Maquinària:

11,89500/R 50,000000,2379C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 11,89500 11,89500

0,002801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,08460

0,604235,00%GASTOS INDIRECTOS

12,68883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,32m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist

F4D3D110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,88800/R 22,360000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

15,88000/R 19,850000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 33,76800 33,76800
Materials:

0,229431,150000,1995B0A31000 =xClau acerkg

0,515570,430001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80100210,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,254238,560000,0297B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,804782,440001,1495B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,131502,630000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,73651 4,73651

0,844202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,34871

1,967445,00%GASTOS INDIRECTOS

41,31615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,57u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill d'entramat de fusta
de 2 a 3 m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum
superior a 0.4

F4D5CPB0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,54000/R 22,360001,500A0122000 =xOficial 1a paletah

28,02000/R 18,680001,500A0140000 =xManobreh

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 61,56000 61,56000
Materials:

1,000000,1000010,000B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,171208,560000,020B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

74,1800074,180001,000B0DFCPB0 =xCindri senzill d'entramat de fusta, per a 2 a 3 m de llum i amb
una relació punt/llum superior a 0,4 m

u

0,520000,130004,000B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 75,87120 75,87120

2,154603,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,58580

6,979295,00%GASTOS INDIRECTOS

146,56509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,89m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

F4DC1D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,09920/R 22,360000,720A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,50550/R 19,850000,630A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 28,60470 28,60470
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,425700,430000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,91307 3,91307

0,715122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,23289

1,661645,00%GASTOS INDIRECTOS

34,89453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,18m Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm,
amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x20cm i
col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa

FDG3U203 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89440/R 22,360000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,74720/R 18,680000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,64160 1,64160



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

7,0068058,390000,120B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,115500,110001,050BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriam

14,238003,390004,200BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

m

Subtotal... 21,36030 21,36030

0,024621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,02652

1,151335,00%GASTOS INDIRECTOS

24,17785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1U845 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

3,804603,730001,020BFB1902U =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava.

m

0,952506,350000,150BFYB1902 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 4,75710 4,75710

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,93732

0,346875,00%GASTOS INDIRECTOS

7,28419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,45m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila,
connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra
per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT. Amidament metres realment col·locats

FFB1U942 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

4,845004,750001,020BFB19085 =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila

m

1,020006,800000,150BFYB1903 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 5,86500 5,86500

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,04522

0,402265,00%GASTOS INDIRECTOS

8,44748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,18m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en
malla de connexió a terra a fons de rasa.

FG38U355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62397/R 23,110000,027A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,53514/R 19,820000,027A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,15911 1,15911
Materials:

1,354501,290001,050BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,350000,350001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,85450 1,85450

0,017391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,03100

0,151555,00%GASTOS INDIRECTOS

3,18255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00u Disseny, interpretació, seguiment i redacció de memoria per
part d'un hidrogeòleg

FS17 Rend.: 1,000

 €500,00u Nivelació topogràfica de 5 pousFS18 Rend.: 1,000

 €1.579,00u Regulació electrònica per variador de freqüència per control
de nivells de forma fixe i autorregulable

FS21 Rend.: 1,000

 €6,14m3 Eliminació del material procedent de les perforacionsFS23 Rend.: 1,000

 €800,00u Nivelació topogràfica dels 16 piezòmetresFS39 Rend.: 1,000

 €3.000,00u Anàlisi de les dades obtingudes i constatació del model
conceptual

FS42 Rend.: 1,000



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €190,00u Datta Logger S6021 de 2 canalsFS44 Rend.: 1,000

 €538,00u Arquetes d'accés i protecció dels piezòmetres.FS46 Rend.: 1,000

 €20,00u Capses estanques per protegir els data loggersFS47 Rend.: 1,000

 €1.350,00u Pantalla tàctil de control del quadre elèctricFS53 Rend.: 1,000

 €2.000,00u Ordinador amb sistema de transmissió vía modemFS55 Rend.: 1,000

 €5,82m Línies elèctriques de distribució per a cada pou situat a
menys de 350 m (4 mm)

FS56 Rend.: 1,000

 €7,73m Línies elèctriques de distribució per a cada pou situat a més
de 350 m (6 mm)

FS57 Rend.: 1,000

 €3.000,00u Escomesa elèctrica i realització dels tràmits necessaris per a
la connexió a la xarxa elèctrica de distribució existent.

FS58 Rend.: 1,000

 €10,00m Linea elèctrica de comptador fins a l'armari centralFS59 Rend.: 1,000

 €654,00ut Preinstal·lació cablejat sensorsFS60 Rend.: 1,000

 €0,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus
durant l'execució de les obres

PAA002 Rend.: 1,000

 €0,54m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra
i la càrrega mecànica sobre camió

F221U105 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,51708/R 86,180000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,51708 0,51708

COST DIRECTE 0,51708

0,025855,00%GASTOS INDIRECTOS

0,54293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,33m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització
de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. 

F222U505 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,72000/R 18,680004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 74,72000 74,72000
Maquinària:

3,52000/R 7,040000,500C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,52000 3,52000

1,120801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,36080

3,968045,00%GASTOS INDIRECTOS

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

83,32884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,66m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària
fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els
possibles esgotaments. 

F222U915 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26526/R 18,680000,1748A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,26526 3,26526
Maquinària:

8,74000/R 50,000000,1748C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,74000 8,74000

0,048981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,05424

0,602715,00%GASTOS INDIRECTOS

12,65695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,81m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa
d'amplària fons de rasa entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4
metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no
classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels
productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

F222U916 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,29400/R 18,680002,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,29400 38,29400

0,574411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,86841

1,943425,00%GASTOS INDIRECTOS

40,81183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i
tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5
metres i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres
tongades i 98 % tongada de coronament. Totalment col·locat.

F228U015 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32628/R 18,680000,071A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,32628 1,32628
Maquinària:

2,90000/R 50,000000,058C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,35493/R 9,970000,0356C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

0,49984/R 7,040000,071C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

1,47099/R 41,320000,0356C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,22576 5,22576

0,019891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,57193

0,328605,00%GASTOS INDIRECTOS

6,90053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,41m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de complicada compactació (on no es
poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen
trobar al costat de les parets de pous de registre, de les
parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les
parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15
cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

F228U105 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29392/R 18,680000,444A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,29392 8,29392
Maquinària:

4,00000/R 50,000000,080C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,21120/R 40,140000,080C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 7,21120 7,21120

0,124411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,62953

0,781485,00%GASTOS INDIRECTOS

16,41101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86m3 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o
granítica de granulometria 0-3 mm, segons PG3. Amidat
sobre perfil. Subministrament a peu d'obra

F2A1UA05 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,6775022,550001,050B0311005 =xSorra de pedrera de pedra calcària o graníticat

Subtotal... 23,67750 23,67750

COST DIRECTE 23,67750

1,183885,00%GASTOS INDIRECTOS

24,86137COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,91m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

F2R24200 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,68000/R 18,680001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,68000 18,68000

0,280201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,96020

0,948015,00%GASTOS INDIRECTOS

19,90821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

F2R650E0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,69629/R 71,050000,0098C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

19,80000/R 19,800001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 20,49629 20,49629

COST DIRECTE 20,49629

1,024815,00%GASTOS INDIRECTOS

21,52110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,42m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

F2RA61H0 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,875007,500001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge 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)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500

0,543755,00%GASTOS INDIRECTOS

11,41875COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,63m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,6500019,650001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 19,65000 19,65000

COST DIRECTE 19,65000

0,982505,00%GASTOS INDIRECTOS

20,63250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500075,000000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000

0,637505,00%GASTOS INDIRECTOS

13,38750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA8E00 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,080000,080001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,08000 0,08000

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,08000

0,004005,00%GASTOS INDIRECTOS

0,08400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,58m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada

F3J2261C Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38500/R 22,360000,375A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 8,38500 8,38500
Maquinària:

62,97784/R 118,580000,5311C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 62,97784 62,97784
Materials:

19,5426012,690001,540B0442600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes

t

Subtotal... 19,54260 19,54260

0,125781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,03121

4,551565,00%GASTOS INDIRECTOS

95,58278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

F3Z112P1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67700/R 22,360000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,80200/R 18,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,47900 4,47900
Materials:

6,1551058,620000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,15510 6,15510

0,067191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,70129

0,535065,00%GASTOS INDIRECTOS

11,23635COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €107,07m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

F45C19H3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,08600/R 18,680001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,08600 27,08600
Materials:

74,2050072,750001,020B065ED0B =xFormigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 74,20500 74,20500

0,677152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,96815

5,098415,00%GASTOS INDIRECTOS

107,06656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha
de ser el teòric

F4B03000 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17888/R 22,360000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19850/R 19,850000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37738 0,37738
Materials:

0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,843780,843781,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,85032 0,85032

0,005661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23336

0,061675,00%GASTOS INDIRECTOS

1,29503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,37u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta
d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum
superior a 0.4

F4D5ANB0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

18,68000/R 18,680001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,04000 41,04000

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,000000,1000010,000B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,085608,560000,010B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

53,4100053,410001,000B0DFANB0 =xCindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb
una relació punt/llum superior a 0,4 m

u

0,520000,130004,000B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 55,01560 55,01560

1,436403,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,49200

4,874605,00%GASTOS INDIRECTOS

102,36660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,58m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com
a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

F4DC1D00 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07440/R 22,360000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,71900/R 19,850000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,79340 22,79340
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,425700,430000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,86047 3,86047

0,569842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,22371

1,361195,00%GASTOS INDIRECTOS

28,58489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,82u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

FD352752 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,08000/R 22,360003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

28,02000/R 18,680001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 95,10000 95,10000



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,003001,500000,002B0111000 =xAiguam3

0,41320103,300000,004B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

9,359460,1800051,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

1,851850,370005,005B0F95530 =xEncadellat ceràmic de 500x250x30 mmu

6,6215180,750130,082D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

23,14700154,313320,150D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 41,39602 41,39602

1,426501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,92252

6,896135,00%GASTOS INDIRECTOS

144,81865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,61u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDDZS005 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,60400/R 18,680000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,31200 12,31200
Materials:

3,590003,590001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

u

0,6863476,259900,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 4,27634 4,27634

0,184681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,77302

0,838655,00%GASTOS INDIRECTOS

17,61167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,58u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600
mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón
amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb
formigó

FDDZV010 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,68000/R 18,680001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,04000 41,04000
Materials:

0,9707057,100000,017B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/P/20

m3

97,9300097,930001,000BDDZV005 =xTapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent circular
D=625 mm, tipus Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb
junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica

u

Subtotal... 98,90070 98,90070

0,615601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,55630

7,027825,00%GASTOS INDIRECTOS

147,58411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,76u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema
bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat
amb formigó

FDDZV020 Rend.:Ú1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,36000/R 22,360001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,68000/R 18,680001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,04000 41,04000
Materials:

0,9707057,100000,017B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/P/20

m3

170,48000170,480001,000BDDZV006 =xTapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular
D=625 mm, tipus Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb
junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica

u

Subtotal... 171,45070 171,45070

0,615601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,10630

10,655325,00%GASTOS INDIRECTOS

223,76162COSTÚEXECUCIÓÚMATERIAL

 €24,56m Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm,
amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x20cm i
col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa

FDG3U301 Rend.:Ú1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,89440/R 22,360000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,74720/R 18,680000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,64160 1,64160
Materials:

7,3746658,390000,1263B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,115500,110001,050BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriam

14,238003,390004,200BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

m

Subtotal... 21,72816 21,72816

0,024621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,39438

1,169725,00%GASTOS INDIRECTOS

24,56410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila,
connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra
per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT. Amidament metres realment col·locats

FFB1U742 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

2,335802,290001,020BFB19070 =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila,

m

0,619504,130000,150BFYB1901 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 2,95530 2,95530

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,13552

0,256785,00%GASTOS INDIRECTOS

5,39230COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,50m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1U745 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

2,437802,390001,020BFB1901U =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava,

m

0,619504,130000,150BFYB1901 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 3,05730 3,05730

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,23752

0,261885,00%GASTOS INDIRECTOS

5,49940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,72m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1U945 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

5,100005,000001,020BFB1903U =xTub de polietilè de densitat alta PE100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons
UNE-EN 12201 

m

1,020006,800000,150BFYB1903 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 6,12000 6,12000

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,30022

0,415015,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,71523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,25m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1UA45 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

8,241608,080001,020BFB1904U =xTub de polietilè de densitat alta PE100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons
UNE-EN 12201 

m

1,246508,310000,150BFYB1904 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 9,48810 9,48810

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,66832

0,583425,00%GASTOS INDIRECTOS

12,25174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,15m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bars de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1UC45 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

9,496209,310001,020BFB1905U =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava.

m

1,8030012,020000,150BFYB1906 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 11,29920 11,29920
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,47942

0,673975,00%GASTOS INDIRECTOS

14,15339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,53m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

FFB1UE45 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15550/R 23,110000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,99250/R 19,850000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,14800 2,14800
Materials:

15,5652015,260001,020BFB1906U =xTub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per
electrofusió

m

1,8030012,020000,150BFYB1906 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb
electrofusió

u

Subtotal... 17,36820 17,36820

0,032221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,54842

0,977425,00%GASTOS INDIRECTOS

20,52584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

FG312332 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34665/R 23,110000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29730/R 19,820000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,64395 0,64395
Materials:

1,397401,370001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 1,39740 1,39740
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,009661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05101

0,102555,00%GASTOS INDIRECTOS

2,15356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,56m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

FG312552 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92440/R 23,110000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,79280/R 19,820000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,71720 1,71720
Materials:

3,549603,480001,020BG312550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 3,54960 3,54960

0,025761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,29256

0,264635,00%GASTOS INDIRECTOS

5,55719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal
existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec
en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva
posterior en qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus del material
sobrant

FR11TR01 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19874/R 21,560000,0556A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,19874 1,19874
Maquinària:

6,97196/R 86,180000,0809C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 6,97196 6,97196

0,017981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,18868

0,409435,00%GASTOS INDIRECTOS

8,59812COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.000,00u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de
perforació i materials

FS01 Rend.: 1,000P- 34

 €250,00u Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els
materials

FS02 Rend.: 1,000P- 35

 €207,00m Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm
amb canonada de

FS03 Rend.: 1,000P- 36

 €104,00m Perforació a rotopercussióFS04 Rend.: 1,000P- 37

 €90,00m Tub d'acer d'embroquetarFS05 Rend.: 1,000P- 38

 €54,00m Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat
amb centradors)

FS06 Rend.: 1,000P- 39

 €73,00m Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6
(col.locat amb centradors)

FS07 Rend.: 1,000P- 40

 €22,00m Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets
de bentonita, simultàniment a la retirada del tub de casing.

FS08 Rend.: 1,000P- 41

 €1.450,00u Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i
funcionament pel desenvolupament del pou durant màxim
una jornada.

FS09 Rend.: 1,000P- 42

 €140,00u Tap de fons i tapa superior amb cadenat.FS10 Rend.: 1,000P- 43

 €105,00u Lloguer diari d'una cuba d'aiguaFS11 Rend.: 1,000P- 44

 €250,00u Cuba d'aigua de 23 m3FS12 Rend.: 1,000P- 45

 €200,00u Informe constructiu detallatFS13 Rend.: 1,000P- 46

 €1.500,00u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA)

FS14 Rend.: 1,000P- 47

 €3.500,00u Estudi hidrogeológic d'acompanyament per a la obtenció del
permís d'abocament

FS15 Rend.: 1,000P- 48
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.000,00u Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de
sensors de pressió en tots els punts de control disponibles,
registre durant una setmana de l'evolució dels nivells previs a
l'assaig, instal.lació de bombes i canonades d'evacuació
provisionals i tots els treballs auxiliars necessaris així com el
registre de la recuperació durant una setmana posterior a
l'aturada de la bomba. Tot segons el que s'especifica al Plec
de Prescripcions Tècniques.

FS16 Rend.: 1,000P- 49

 €300,00u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

FS19 Rend.: 1,000P- 50

 €1.854,00u Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI
AR 6007 o similar per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables,
enllaços, corbes, connexions i brides), posta en marxa i
proves de funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat
d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat
de posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm

FS20 Rend.: 1,000P- 51

 €150,00u Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües
subterrànies

FS22 Rend.: 1,000P- 52

 €230,00u Canvi d'emplaçament de la maquinàriaFS24 Rend.: 1,000P- 53

 €45,00u Emplaçament de la màquinaFS25 Rend.: 1,000P- 54

 €54,61m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls
(0-20 m)

FS26 Rend.: 1,000P- 55

 €74,77m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (0-20 m)

FS27 Rend.: 1,000P- 56

 €79,90m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls
(20-40 m)

FS28 Rend.: 1,000P- 57

 €97,27m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (20-40 m)

FS29 Rend.: 1,000P- 58

 €13,60m Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa
col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb
centradors)

FS30 Rend.: 1,000P- 59

 €16,00m Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa
col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb
centradors)

FS31 Rend.: 1,000P- 60

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,47m EngravillatFS32 Rend.: 1,000P- 61

 €16,70m Segell de bentonitaFS33 Rend.: 1,000P- 62

 €50,00u Tap de fons soldat i tap superior de PVC.FS34 Rend.: 1,000P- 63

 €320,00h Neteja amb aire comprimit del piezòmetre.FS35 Rend.: 1,000P- 64

 €8,46u Caixa porta-testimonisFS36 Rend.: 1,000P- 65

 €100,00u Informe constructiu de piezòmetreFS37 Rend.: 1,000P- 66

 €1.000,00u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)

FS38 Rend.: 1,000P- 67

 €56,00u Presa de mostra i gestió fins a laboratoriFS40 Rend.: 1,000P- 68

 €300,00u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

FS41 Rend.: 1,000P- 69

 €522,00u Sensor de pressió amb cable de 20 mFS43 Rend.: 1,000P- 70

 €100,00u Instal·lació d'equips Datta loggers i sensors.FS45 Rend.: 1,000P- 71

 €1.345,00u Instal·lació elèctrica de la caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a bombes amb dif. i mag. general
20A
- Quadre de serveis amb dif. mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de fluorescent, endoll i interruptor

FS48 Rend.: 1,000P- 72

 €657,32u Protecció sobretensions normalitzada per 7,5 kW. a 400V FS49 Rend.: 1,000P- 73

 €1.350,00u Armari d'automatismes metàlic instalat amb base d'obra o
fixat a una paret

FS50 Rend.: 1,000P- 74

 €700,00u Transport, adeqüació i fixació de l'armari de automatismes FS51 Rend.: 1,000P- 75

 €8.459,00u Quadre elèctric poliester per al control de 5 bombes FS52 Rend.: 1,000P- 76



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.025,00u Transport del quadre elèctric, instal·lació i connexió (posada
en marxa)

FS54 Rend.: 1,000P- 77

 €8,54m Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer
galvanitzat de DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces especials

FS61 Rend.: 1,000P- 78

 €150,00u Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa
trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula antirretorn,
comptador volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de
comporta

FS62 Rend.: 1,000P- 79

 €300,00u Protecció de línia elèctrica de MT per a creuament de
canalització de serveis

FSFS70 Rend.: 1,000P- 80

 €5.476,78pa Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs de seguretat
i salut durant l'execució de les obres

PAA001 Rend.: 1,000P- 81

 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució
de les obres de la Fase I

PAJ001 Rend.: 1,000P- 82

 €13.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució
de les obres de la Fase II

PAJ002 Rend.: 1,000P- 83

 €3.000,00pa Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de
control fins el punt d'escomesa i realització dels tràmits
necessaris per a la connexió a la xarxa elèctrica de
distribució existent.

PAJ003 Rend.: 1,000P- 84
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PLA DE CONSUM I MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA 

VALORACIÓ DELS COSTOS DE CONSUM I DE MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA 
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1. DESCRIPCIÓ GENERAL I ASPECTES A CONSIDERAR 

Durant tota la vida útil de la barrera s'haurà de sostenir un manteniment, tant dels equips de 
bombament com dels elements de mesura, registre i transmissió de dades.  

En el primer any de funcionament es recomana una visita trimestral de tècnics electricistes 
que comprovin el correcte funcionament de les bombes i del quadre elèctric. Durant la resta 
de temps es recomana una visita semestral. 

Es preveu que la barrera entri en funcionament a partir de la finalització de la fase II (veure 
Annex 16 Pla d'Obra). Es preveu que el sistema funcionarà de manera automàtica ja que les 
bombes s'aturaran i es posaran en marxa segons la posició de les sondes instal·lades. No 
obstant el sistema dissenyat de telecontrol i funcionament segons el gradient hidràulic local 
no serà encara operatiu finalitzada la fase II.  

L’explotació durant aquesta etapa de la barrera hidràulica comportarà la presència freqüent 
d’un tècnic de camp del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
que reculli les dades dels sensors i els comptadors volumètrics dels pous i avaluí el correcte 
funcionament del sistema. Aquest control haurà de ser setmanal a l'inici. En funció dels 
resultats obtinguts durant les primeres visites, es podrà ajustar i relaxar la freqüència del 
control presencial, i valorar la conveniència de l’execució del sistema de control automàtic, 
que es preveu que s’executi a la Fase III durant la urbanització de la zona si finalment es 
considera apropiada i convenient la seva execució. 

En el cas de que finalment s'executi la part corresponent al control automàtic de la barrera, 
durant el primer any es recomana una visita trimestral d'un tècnic especialista en electrònica 
per a comprovar que les comunicacions entre els sensors, l'ordinador central i el software de 
control funcionen correctament. En els anys següents es considera que una visita semestral 
serà suficient. 

El manteniment també haurà de contemplar les visites dels especialistes en resposta a les 
senyals d'alerta automàtiques que generi el sistema de control per a que, en el menor temps 
possible, determinin els tipus d'avaria i la solució més adequada. En aquesta valoració es 
consideren quatre alertes anuals.  

 

2. COSTOS DE MANTENIMENT 

En el càlcul de l'estimació de les despeses de manteniment s'ha considerat el següent: 

- Els elements ha mantenir són els que són objecte d'aquest projecte executiu. 
- S'hauran de fer dues revisions anuals del quadre de control i els equips de 

bombament. 
- S'hauran de fer dues revisions anuals del equips electrònics. 
- L'amortització de les bombes és a 8 anys. 
- L'amortització d'equips electrònics és a 6 anys. 
- L'amortització de instal·lacions elèctriques i canalitzacions d'aigua és a 25 anys. 

- Es preveu que s'hauran de realitzar 1.5 reparacions anuals de les bombes. 
 

3. COSTOS DE CONSUM 

L'estimació màxima de consum es basa en el supòsit de que el conjunt de pous extreuen 32 
m3 diaris. 

S'ha fet una simulació considerant una contractació de potencia de 6.92 kw i un consum 
mensual de 300 kwh.  

Els costos de consum seran d'uns 1100 € anuals, incloent-hi els consums elèctrics, la 
contractació de la potencia i els impostos directes e indirectes. 
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Unitats Descripció Quantitat  Preu  Import € 

Ut Revisió del correcte funcinament de bombes i quadres elèctrics 2 300.00 600.00 
Ut Revisió del correcte funcionament del equips electrònics 2 400.00 800.00 
Ut Visites en resposta de senyals d'alerta del sistema de bombament 4 380.00 1,520.00 
Ut Reparació de bomba submergible  1.5 800.00 1,200.00 
Ut Amortització sensors i equips auxiliars 1 1,740.00 1,740.00 
Ut  Amortització bombes 1 2,795.00 2,795.00 
Ut Amortització instal·lacions elèctriques, de comunicació i canalitzacions d'aigua 1 3,133.57 3,133.57 

SUMA 11,788.57 € 
21 % IVA   2,475.60 € 

TOTAL 14,264.17 € 
 

 

 

Durant el primer any caldrà augmentar a 4 les visites de revisió del correcte funcionament de bombes i equips electrònics.  

Els preus són susceptibles a la seva revisió anual.  
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  
     

 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 345.350,83

13% Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc 44.895,61

6% Benefici Industrial 20.721,05

SUMA PARCIAL 410.967,49

21% IVA sobre 410.967,49 86.303,17

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 497.270,66

Expropiacions

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 497.270,66





  PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

 

  

ANNEX NÚM. 20 

FITXA RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
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DOCUMENT Nº 3. PLEC 

1. OBJECTE DEL PLEC

El present plec de cond
d'execució de la barrera

1.1. DEFINICIÓ I ÀMB

Constitueixen les espec
normes que hauran de r
PLANES A CERDANYOLA
explícitament i que es c
obres projectades. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE L

Les obres i instal·lacions
Document núm. 1. Memò

 

2. CONDICIONS ADM

L’entitat contractant d
administratives en el 
generals, facultatives i e
(PCAG) per a la con
Metropolitana de Barce
 

2.1. NORMATIVA AP

Seran d'aplicació, en el 
aquest Plec, les Disposi
s'oposin a allò que en el

GENERAL 

o “Pliego de prescripc

la seva versió actual

de prescripcions tèc

per O.M. de 6 de feb

o Orden FOM 1382/02

o Ordre Ministerial O

510 “Zahorras”, 51

cemento”, 551 “Hor

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 DEL PLEC 

 de condicions tècniques té per objecte establir les e
a barrera hidràulica de Can Planas.  

IÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

les especificacions contingudes en aquest Plec de C
uran de regir en las obres del “PROJECTE DE LA BARR
ANYOLA DEL VALLÈS”, així com a tots els treballs au

 que es considerin necessaris per a una millor i més 

CIÓ DE LES OBRES  

al·lacions objecte del present projecte es troben def
. 1. Memòria i annexos.  

ONS ADMINISTRATIVES 

actant de les obres d’aquest projecte adjuntar
 en el moment de la licitació. Per defecte s’ap
atives i econòmiques establertes al Plec de clàusules
 la contractació d’obres de la Mancomunitat d
de Barcelona, plec que l’AMB utilitza. 

TIVA APLICABLE 

ió, en el seu cas, com a supletòries i complementàri
s Disposicions que a continuació es relacionen, semp
que en ell s'especifica. 

rescripciones técnicas generales para obras de carre

ió actualitzada del 6 d’abril de 2.004 (4ª edició). Aque

cions tècniques generals per a obres de carreteres 

 6 de febrer de 1976, en el qual s’han modificat i am

 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

sterial OM FOM/891/2004, de l’1 de març, en què

rras”, 512 “Suelos estabilizados in situ”, 513 “M

551 “Hormigón magro vibrado”. 
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ablir les especificacions tècniques 

lec de Condicions el conjunt de 
LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN 
eballs auxiliars que no es detallen 
r i més completa execució de les 

oben definides en la memòria del 

adjuntarà el Plec de clàusules 
ecte s’aplicaran les disposicions 
clàusules administratives generals 
unitat de Municipis de l’Àrea 

ementàries de les contingudes en 
en, sempre que no modifiquin ni 

 de carreteras y puentes PG-3” en 

ió). Aquest plec es basa en el Plec 

rreteres i ponts PG3/75, aprovat 

icat i ampliat els seus articles 

, en què s’incorporen els articles 

, 513 “Materiales tratados con 

o Reia

mitj

o Nor

mat

o Mèt

o Nor

o Nor

o Reg

(Ord

o Ord

d'ag

PLANTA

o Inst
196

o Man
MO

ESTRUC

o Inst
julio

o Nor
de 2

o Rec
de m

o Con

o Inst
de d

SEGURE

o Reg
(Ord

o Ord

o Dire

o Disp
tem

o RD 

o Disp
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Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, p

mitjançant dipòsit en abocador. 

Norma del Laboratori de Transports i Mecàni

materials actualment en vigència. 

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaig

Normes U.N.E. 

Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

Reglament Nacional del Treball per a la Indús

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidr

d'agost de 1970). 

PLANTACIONS 

Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de s
1963. 

Manual de plantacions en l’entorn de la carreter
MOPT al 1992.  

ESTRUCTURES 

Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprov
juliol. 

Norma de construcció sismorresistent: Part Ge
de 27 de setembre. 

Recomanacions per al disseny i construcció de 
de maig de 1998. 

Control de la erosió fluvial en ponts. 

Instruccció per la Recepció de Ciments, RC-03, a
de desembre. 

SEGURETAT I SALUT  

Reglament de seguretat del treball a la Indús
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

Ordenança General de Seguretat i Higiene al tre

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/9

Disposicions mínimes de seguretat i salut que
temporals o mòbils. 

RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’o

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les o

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

mbre, pel que es regula l’eliminació de residus 

i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

l d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

ció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

nes de servitud de carreteres”, de 21 de març de 

 carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

8, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 

 Part General i Edificació  NCSE-02, RD 997/2002 

ucció de murs d’escullera en obres de carreteres, 

03, aprovat per Reial Decret 1797/2003 de 26 

la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

ne al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 26/08/92) 

e han d’aplicar-se a les obres de construcció 

el 25 d’octubre de 1997) 

ut a les obres de construcció. 

S 

esidus 

igs de 

liques 

el 28 

arç de 

ns del 

 18 de 

/2002 

teres, 

 de 26 

liques 

rucció 



 
 

 

 

DOCUMENT Nº 3. PLEC 

o Transposició de la 
d’inclusió d’Estudi d

Tots aquests document
declarades d'aplicació o
d'aquest projecte. 

El contractista està obli
índole promulgades per
del Vallès i d'altres orga
fer, tant si són esment
Director d'Obra resoldr
aquest Plec. 

 

3. CLAÚSULES GENE

 

3.1. OBLIGACIONS D

Atès que l’AMB ha decid
ISO 
14001/2004 referida a s
“És facultat de l’AMB 
desenvolupin durant l’e
Atès que, depenent de 
aplicables, convé que la
quedi perfectament es
obres es realitzaran com

3.1.1. Legislació i re

És responsabilitat de l'e
legislació i la reglamen
requisits derivats de l’e
seves instal·lacions i en
reglamentació europea
municipal. 
L’AMB es reserva el dr
compliment legal i regla
determinats requisits po
de supervisió de l’AMB.

3.1.2. Emissions a l'

És responsabilitat de l'e
legislació i la reglamenta

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

ó de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555
’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificaci

ocuments obligaran en la redacció original amb les 
licació obligatòria i que es declarin com a tals duran

està obligat al compliment de totes les instruccions
ades per l'Administració de l'Estat, de Catalunya, l’Aj
ltres organismes competents, que tinguin aplicació a
 esmentats com si no ho són en la relació anterio

a resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 

ES GENERALS 

CIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRA

 ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits estab

ferida a sistemes de gestió ambiental, s’estableix que
 l’AMB la supervisió de les activitats amb reperc
urant l’execució de les obres”. 
nent de la temàtica ambiental que es tracti i de la l

vé que la distribució de responsabilitats legals i de 
ment establerta i, sempre que sigui possible, perfe
aran complint amb els aspectes ambientals següents

lació i reglamentació 

tat de l'empresa contractista el coneixement i el m
reglamentació ambiental que aplica i el complim
ts de l’esmentada reglamentació, en totes les seve
ions i en tots els àmbits de competència, inclosos 
europea, estatal, autonòmica, d'entitats i consorcis

rva el dret de procedir a visites de comprovació o 
al i reglamentari per part del contractista quan estim

quisits podria afectar negativament la gestió ambien
e l’AMB. 

sions a l'atmosfera 

e l'empresa contractista el coneixement i el m
glamentació que aplica i el compliment dels requisits
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l RD 555/86 sobre obligatorietat 
’edificació i obres públiques. 

amb les modificacions posteriors, 
als durant el termini de les obres 

ruccions, plecs o normes de tota 
nya, l’Ajuntament de Cerdanyola 

plicació a les feines que s'han de 
 anterior, quedant a decisió del 
i haver respecte el que disposa 

 CONTRACTISTA 

its establerts en la norma UNE EN 

bleix que: 
b repercussió ambiental que es 

i i de la legislació i reglamentació 
ls i de responsabilitats operatives 
le, perfectament delimitada, les 
egüents: 

nt i el manteniment al dia de la 
compliment de les obligacions i 
 les seves activitats, en totes les 
inclosos els àmbits de legislació i 
consorcis locals i de procedència 

ovació o sol·licitar evidències del 
uan estimi que l'incompliment de 
 ambiental sota la responsabilitat 

nt i el manteniment al dia de la 
 requisits que s’hi estableixen, tals 

com el
d'emi
Les em
hauran
en els h
L’AMB 
evidènc

3.1.3

És resp
legislac
com el
procede
Per la s
casos e
 

- 

- 

 
En qua
compro
empres

3.1.4

Els pos
legals d
respons
Sense t
acciden
d'aigüe
Un altr
d’estac
present
contam
L’AMB e
complim
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com els controls reglamentaris dels punts d'em
d'emissions difuses de pols o d’altres contaminants.
Les empreses d'aplicació de tractaments de plag
hauran de ser especialment curoses en les tècnique
en els horaris escollits. 
L’AMB es reserva el dret de procedir a realitza
evidències del compliment dels requisits que pertoq

3. Abocaments d'aigua 

És responsabilitat de l'empresa contractista el con
legislació i la reglamentació que aplica i el complim
com els controls reglamentaris dels punts d'ab
procedents de la prestació de servei. 
Per la seva especial significació, l’AMB procedirà a
casos en què: 

 Es procedeixi a l'abocament d'aigües residu
es desenvolupa l’activitat sota supervisió de
dret de sol·licitar evidències que es disposa
les entitats locals de l’aigua (ELA), autonòm
l’Administració central (costos). I també d
controls i es respecten els límits de vessam
competent. 

 En les àrees d’activitat on es faci instal·lac
l’AMB es reserva el dret de sol·licitar l’e
d’abocament i l’evidència que el transport
negres es realitza conforme a la reglam
adequats. 

En qualsevol dels dos casos, l’AMB es reserva el 
comprovació o a sol·licitar evidències del complime
empresa. 

4. Descàrregues al sòl i prevenció de la con

Els possibles episodis de contaminació del sòl, in
legals de l’empresa contractista, afecten la funció 
responsabilitat de gestió de les entitats locals que fo
Sense tenir en compte possibles episodis d'emer
accidentals, s'identifiquen com a possibles focus de
d'aigües residuals al terreny i l'existència de canona
Un altre possible focus de contaminació del 
d’estacionament de màquines i de vehicles pro
presentin petites pèrdues d’olis o de líquids hidràu
contaminacions rellevants del sòl.  
L’AMB es reserva el dret de procedir a fer visites de
compliment dels requisits aplicables i, si és el cas, d

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

nts d'emissió de gasos de combustió o àrees 
minants. 
 de plaguicides o de tractaments per dispersió 
tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i 

 realitzar visites de comprovació o a sol·licitar 
e pertoquin a la seva empresa. 

ta el coneixement i el manteniment al dia de la 
compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal 
nts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües 

ocedirà a mesures de supervisió especials en els 

es residuals a terrenys inclosos en l’àmbit en què 
rvisió de l’AMB. En aquest cas, l’AMB es reserva el 
s disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de 
utonòmica (ACA) o de l’organisme competent de 
també de sol·licitar, evidències que es fan els 
 vessament establerts per l'entitat administrativa 

instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, 
·licitar l’evidència dels corresponents permisos 
transport i la gestió dels residus i de les aigües 
 reglamentació i mitjançant vehicles i equips 

erva el dret per a procedir a realitzar visites de 
ompliment dels requisits que li pertoquin a la seva 

e la contaminació de sòls 

el sòl, independentment de les responsabilitats 
a funció de supervisió de l’AMB i terrenys sota la 
als que formen part de l’AMB. 
 d'emergència ambiental a causa d'abocaments 
 focus de contaminació l'existència d'abocaments 
e canonades soterrades. 
ió del sòl identificat, correspon a les zones 
icles propietat de l’empresa contractista, que 

ds hidràulics i que amb el temps puguin provocar 

isites de comprovació o a sol·licitar evidències del 
 el cas, de detectar contaminació del sòl que sigui 

S 

àrees 

persió 
perill i 

·licitar 

 de la 
en, tal 
aigües 

en els 

n què 
el 

gui de 
nt de 

ls 
rativa 

tàries, 
misos 

aigües 
quips 

tes de 
a seva 

ilitats 
ota la 

ments 
ments 

nes 
, que 
vocar 
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e sigui 
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assignable a l’activitat 
contaminat o a assumir 

3.1.5. Consum ener

El contractista establirà
dels consums energètic
àrees d’activitat que co
manteniment i en les 
compliment de les bone
vector ambiental. 

3.1.6. Soroll i vibrac

És responsabilitat de l'e
legislació i la reglament
que fa a emissió de soro
Aquest aspecte ambien
equips emprats en l’exe
compte l’existència de
especial del medi natura
Les màquines, vehicle
establerts, es fixaran i
tindran en compte les o
L’AMB es reserva el d
comprovació o la sol·lic
de nivell sonor de les m
europeu. 

3.1.7. Residus 

És responsabilitat del co
obres. 
La gestió d'aquests resid
d’acord amb el que esta
29 de juny, i la resta de 
El contractista es compr
obres, la gestió, i a fer
L’AMB es reserva el dre
de sol·licitar en qualse
documentals d'aquesta 

3.1.8. Medi natural 

El contractista es comp
medi natural i vetllarà
l’impacte visual. 
Qualsevol dany o deteri
que es pugui procedir a 

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

’activitat del contractista. El contractista es comp
assumir els costos de la reparació si se li requereix p

um energètic i consum d'aigua 

establirà les seves mesures enfocades a l'estalvi o a
nergètics i dels consums de recursos naturals inclòs 
t que comporta l’execució de les obres, en els maga

i en les instal·lacions d’oficines. L’AMB es reserva 
 les bones pràctiques ambientals per part del contra

ll i vibracions 

tat de l'empresa contractista el coneixement i el m
glamentació que aplica i el compliment dels requisit

ó de soroll i vibracions. 
 ambiental és d’especial consideració en el cas de 
 en l’execució de les obres i en la gestió dels residus

ència de zones residencials properes i l’existència
di natural. 

, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els 
xaran i es respectaran els horaris de treball que es de
pte les ordenances municipals que en cada cas pugui
rva el dret per a la supervisió del compliment 

sol·licitud d'evidències del compliment dels requ
 de les màquines per a les quals existeixi reglamen

tat del contractista la gestió dels residus que generi

ests residus es realitzarà conforme a la reglamentac
 que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febre
resta de la reglamentació en vigor. 
s compromet a gestionar els residus generats per el

, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i
va el dret de supervisar el correcte emmagatzematg
n qualsevol moment informació sobre la gestió re
'aquesta gestió. 

i natural i impacte visual  

es compromet a respectar en tot moment les zones
i vetllarà per minimitzar sempre que sigui possib

 o deterioració que es detecti serà comunicat immed
ocedir a la seva restauració o a la minimització dels
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es compromet a reparar el sòl 
uereix per part de l’AMB. 

stalvi o a la millora de l’eficiència 
ls inclòs el consum d'aigua en les 

els magatzems, en els recintes de 
reserva el dret de comprovar el 

el contractista pel que fa a aquest 

nt i el manteniment al dia de la 
requisits que s’hi estableixen pel 

l cas de la maquinària, vehicles i 
s residus corresponents, tenint en 
xistència de zones de protecció 

iran els requisits reglamentaris 
que es demostrin més adients i es 
as puguin afectar. 
pliment dels horaris i per a la 
els requisits aplicables d'emissió 

reglamentació a nivell nacional o 

e generi durant l’execució de les 

amentació aplicable en cada cas i 
 de febrer, el Decret 89/2010, de 

ts per ell durant l’execució de les 
gislació i la reglamentació vigent. 
tzematge temporal dels residus i 

gestió realitzada i les evidències 

les zones d’especial protecció del 
i possible, el deteriorament de 

at immediatament a l’AMB per tal 
ció dels seus efectes. 

Les pos
espais c
comuni

3.1.9

Els con
identifi
Una ve
d’elimin
risc no 
persona
l'aplicac
L’AMB, 
evidè
capacit
ambien
En qua
(aquest
se una v
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- 
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Les possibles actuacions de millora o de modifica
espais classificats que es puguin suggerir o sol·licitar
comunicades a l’AMB i coordinades amb el contract

9. Situacions d'emergència ambiental – pla

Els contractistes que realitzin les obres objecte 
identificació dels riscos ambientals derivats de l’exe
Una vegada identificats els riscos ambientals, fara
d’eliminar aquests riscos o per disposar de les me
risc no es pot evitar. La identificació i el pla consta
personal present en les àrees d’activitat i el per
l'aplicació del pla en cas que es doni una situació d’e
L’AMB, depenent del grau crític dels riscos iden
evidències de l’existència del pla, de l'adequació de
capacitat i entrenament del personal de l'empres
ambientals, i de la capacitació del personal per a l’a
En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en 
(aquests principis no són limitatius, atès que en treb
se una varietat important de diferents riscos ambien

 En cas d’haver d’entrar o de dipositar en
ocasionar incidències ambientals, el con
facultativa o al tècnic de l’AMB assignat a
producte / equip, i prendrà les mesures 
abocaments o impactes incontrolats. Si l’AM
al desenvolupament d’una activitat es re
que puguin presentar determinats risco
corresponent per a la “Comunicació d'entr
de productes químics” FM 553.01.02. En 
l'entrada de productes químics i no se li h
l’empresa l’haurà de sol·licitar, compliment

 Està prohibit l'abocament als lavabos o 
substància que pugui provocar impactes am
restes de plaguicides, productes tòxics, prod
al medi ambient, etc.). 

 Les eventuals labors de neteja que puguin d
realitzaran sense contravenir cap norma e
d’afluents i d’abocaments. 

 En cas de dubte o de situació d'emergència, 
contacte urgentment amb la direcció facult
l’obra per tal de seguir les indicacions d'act
accidental o en la generació d'un residu n
l’AMB. 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

modificació de l’impacte visual o de la cura dels 
sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser 
 contractista. 

plans d'emergència ambientals 

objecte d’aquest projecte, han de realitzar una 
 de l’execució de les obres. 

tals, faran un pla d'emergència ambiental per tal 
e les mesures adequades per minimitzar-los si el 
la constaran per escrit, estaran a la disposició del 
 i el personal estarà capacitat i entrenat per a 
uació d’emergència. 
cos identificats, es reserva el dret de sol·licitar 
uació dels equips i els mitjans d'intervenció i de la 
l'empresa contractista en relació amb els riscos 
 per a l’aplicació del pla en cas d’emergència. 
tenir en compte els principis generals següents
e en treballs o serveis específics poden presentar-
s ambientals): 

ositar en obra productes o equips que puguin 
, el contractista ha d’informar a la direcció 
ssignat a l’obra sobre el grau de perillositat del 
esures de seguretat pertinents per tal d’evitar 

Si l’AMB té coneixement previ del fet que per 
at es requereix l'entrada de productes químics 
ats riscos, se li farà lliurament de l’imprès 
ió d'entrada i ús o d’emmagatzematge temporal 

En cas de que el seu treball requereixi de 
o se li hagi fet lliurament de l'imprès esmentat, 
plimentar i lliurar a l’AMB. 

abos o serveis o al clavegueram de qualsevol 
actes ambientals (dissolvents, restes de pintures, 
xics, productes corrosius, productes perillosos per 

 puguin derivar-se de l'activitat del contractista es 
norma externa o interna referent a la qualitat 

ergència, el personal del contractista es posarà en 
ió facultativa o amb el tècnic de l’AMB assignat a 
ons d'actuació. Per exemple, en cas d'abocament 
residu no contemplat en la gestió de residus de 
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- Els vehicles i ma
condicions de m
vessaments ni fu

 

- Els possibles dan
ambient derivat
subsanats i repa
 

3.2. GESTIÓ DE RESID

Forma part d’aquest Ple
forma part de l’annex de
 

3.3. SERVEIS EXIST

INSTAL·LACIONS

Forma part d’aquest P
existents, serveis afecta
allò que fa referència 
actuacions a realitzar 
execució. 
En relació als serveis e
Clàusules Administrative
amb el Plec de Prescripc

Els objectes afectats 
corresponents. Malgrat
per la localització, pro
importància, que la Dir
les obres, si bé, aquests
existents al efecte dels p
a la clàusula 60 del "Plec

 

4. DESCRIPCIÓ I DES

4.1. PRESCRIPCIONS 

Tots els materials qu
s’estableixin al Plec de
l’Obra. Per això, tots el
examinats i assajats aba

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

cles i maquinària que hagin de ser utilitzats en ob
ns de manteniment, sobretot pel que fa a emissió 

ents ni fuites d'olis o d’altres productes. 

ibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o
t derivats de la negligència de l'activitat del con
ts i reparats abans de donar per finalitzat el servei pr

 DE RESIDUS 

quest Plec de prescripcions tècniques, el Plec de pre
ex de gestió de residus d’aquest projecte. 

 EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS I NOUS 

LACIONS 

quest Plec de prescripcions tècniques, el contingu
is afectats i nous subministraments i instal·lacions 
erència als materials a utilitzar a l’obra, al control
ealitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a c

veis existents, es regirà pel que s'estipula a la 
inistratives Generals". A tal efecte, també es conside
Prescripcions", aquells que apareixen definits en els p

afectats seran traslladats ï retirats per les Com
 Malgrat tot, el Contractista tindrà obligació de realit
ació, protecció o desviament en tot cas, dels se
ue la Direcció consideri convenient per a la millora 
, aquests treballs els seran abonats, ja siguin amb càr
cte dels preus del Quadre nº 1. En el seu defecte, es 
 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

CIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

IPCIONS DELS MATERIALS BÀSICS 

rials que s’utilitzin a les obres hauran d’acom
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals i ésser a
, tots els materials, que es proposin per a utilitzar

ajats abans de la seva acceptació. 
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ts en obra es trobaran en bones 
 emissió de sorolls, gasos i sense 

issions o impactes sobre el medi 
 del contractista hauran de ser 
 servei prestat. 

c de prescripcions tècniques que 

US SUBMINSTRAMENTS I 

contingut de l’annex de Serveis 
l·lacions d’aquest projecte en tot 
l control de qualitat a fer, a les 
tiva, a com es regularà la seva 

la a la clàusula 20 del "Plec de 
s consideraran serveis relacionats 
s en els plànols del Projecte. 

les Companyies i Organismes 
 de realitzar els treballs necessaris 
, dels serveis afectats de poca 
 millora del desenvolupament de 
 amb càrrec a les partides alçades 
fecte, es regirà pel que s'estableix 

 

d’acomplir les condicions que 
 i ésser aprovats pel Director de 
 utilitzar a l’obra, hauran d’ésser 

En con
procedè
mínim a

L’accep
pugui s

Es cons
assajats

Els mat
seves ca

Els mat
d’ésser
mostre
informa
realitza

Tot el m
l'obr

El tipus
seran fi

Un cop
durant 
fixar el 

Cas que
rebutja
més de
sobre l’

El Cont
(inclòs 
exàmen
seva qu
seu def

El Cont
materia

El Cont
una qua

A més 
Genera
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En conseqüència el Contractista estarà obligat a
procedències dels materials que es vagin a utilitz
mínim al dia del seu ús per tal de que puguin realitz

L’acceptació d’un material en un cert moment, no
pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun

Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra qu
assajats ni aprovats pel Director de l’Obra. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera qu
seves característiques i aptitud, i de forma que pugu

Els materials necessaris per a les obres, no incloses
d’ésser de qualitat adequada a la utilització a qu
mostres, informes i certificats, si es considera nece
informació i garanties ofertes no es consideren s
realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari

Tot el material que no reuneixi les condicions exig
l'obra immediatament, excepte autorització express

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprov
seran fixats en cada cas. 

Un cop fixades les procedències de materials, la sev
durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, l
fixar el Tècnic Director amb la finalitat d’aconseguir

Cas que els resultats dels assaigs de control sigui
rebutjar la totalitat de la partida controlada o exec
més detallat dels materials a examen. A la vista de
sobre l’acceptació total o parcial dels materials o el 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les qu
(inclòs el formigó per a la confecció de les prov
exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director p
seva qualitat. La presa de mostres haurà de ser fet
seu defecte segons criteri del Director de l’Obra. 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilit
materials. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar 
una quantitat igual a 1'1% del Pressupost d’Execució

A més del que es pugui disposar en les clàusule
Generals", s’hauran d’observar les següents prescrip

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

obligat a informar al Director de l’obra de les 
 a utilitzar, amb anticipació d’un (1) mes com a 
in realitzar-se els assaigs oportuns. 

ent, no serà obstacle per a què aquest material 
bés algun defecte de qualitat o uniformitat. 

 l’obra que hagi estat realitzada amb materials no 

nera que resulti assegurada la conservació de les 
que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

 incloses en el present Plec de Condicions, hauran 
ció a que estan destinats, havent de presentar 
era necessari, dels corresponents fabricants. Si la 
ideren suficients, el Tècnic Director ordenarà la 
ecessari, a laboratoris especialitzats. 

ions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de 
ó expressa i escrita del Director de l’Obra. 

r l’aprovació prèvia de procedència de materials 

als, la seva qualitat serà controlada periòdicament 
assaigs, la freqüència i el tipus dels quals la podrà 
onseguir l’adequat control dels materials. 

trol siguin desfavorables, es podrà escollir entre 
a o executar, a càrrec del Contractista, un control 
 vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà 

rials o el seu rebuig. 

c les quantitats de qualsevol tipus de material 
les provetes) necessaris per a realitzar tots els 

irector per a l’acceptació i control periòdic de la 
e ser feta d’acord amb les Normes vigents i en el 

 

de facilitats per a la verificació de la qualitat dels 

, a pagar les despeses del control de qualitat fins a 
’Execució Material. 

clàusules del "Plec de Clàusules Administratives 
s prescripcions: 
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o Si les procedènc

Contractista ha

excepte autoritz

Director, canviar

del "Plec de Clàu

o Si per no compli

de l’explanació, 

documents infor

completin les Pre

o El Contractista 

procedències de

necessàries, tant

o En cap cas podr

estat aprovada p

4.1.1. Desviaments 

El Contractista executa
accessos provisionals pe
d'acord amb el que es d

Els materials i les uni
compliran totes les pres

Aquestes obres seran
Particulars” es digui exp
motiu figuren en el Pre
Contracte. 

Si aquests Desviaments 
a criteri de la Direcció
Contractista facilitar o a

Tampoc seran d'abon
provisionals, etc., nece
materials, per a accesso
El Contractista haurà 
condicions de circulació

La conservació, duran
Contractista. 

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

rocedències dels materials fossin fixades en els do

tista haurà d'utilitzar obligatòriament, les men

 autorització explícita del Director de l'obra. Si fos im

r, canviar l'origen o procedència, es regirà pel que es

c de Clàusules Administratives Generals". 

o complir les Prescripcions del present Plec es rebutg

lanació, préstecs i pedreres, que figuren com util

nts informatius; el Contractista tindrà obligació d'a

tin les Prescripcions, sense que per això, tingui dret a

ractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la

ncies dels materials que es puguin utilitzar, aportan

ries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

cas podran ser utilitzats a l'obra materials la proced

rovada pel Director. 

iaments provisionals 

 executarà o condicionarà en el moment oportú, 
ionals per als desviaments que precisin les obres, en
 que es defineix en el Projecte o amb les instruccions 

i les unitats d'obra, que comporten les menciona
s les prescripcions del present Plec, com si fossin defi

s seran abonades, excepte que en el "Plec de
digui expressament el contrari, amb càrrec a les par
n el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valora

iaments no fossin estrictament necessaris per l'exec
 Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas
ilitar o accelerar l'execució de les obres. 

 d'abonament els camins de l'obra, tal com a
tc., necessaris per a la circulació interior de l'obr
a accessos i circulació del personal de l'Administració
 haurà de mantenir els mencionats camins d’ob
irculació. 

, durant la utilització d'aquestes obres provisio
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n els documents contractuals, el 

les mencionades procedències, 

. Si fos imprescindible, a judici del 

el que es disposi en la clàusula 6° 

es rebutgen materials procedents 

com utilitzables solament en els 

ció d'aportar altres materials que 

ui dret a un nou preu unitari. 

, amb la suficient antelació, les 

, aportant les mostres i les xifres 

ualitat. 

la procedència dels quals no hagi 

oportú, les carreteres, camins i 
bres, en relació al trànsit general, 
ruccions que rebi de la Direcció. 

mencionades obres provisionals, 
ssin definitives. 

"Plec de Condicions Tècniques 
a les partides alçades que per tal 
in, valorades segons els preus del 

er l'execució normal de les obres, 
uest cas, serà conveniència del 

 com accessos, pujades, ponts 
 de l'obra, per a transport dels 
inistració, o per a visites a l'obra. 
ins d’obra i accessos en bones 

provisionals serà a càrrec del 

4.1.2

Excepte
localitza
Contrac

Ni el fe
justifica
mencio
al·legar
d'obra 
que en 

Si en le
l’excava
d'Obra 
haurà d
comple
d'utilitz

El Direc
la cond
despese
Contrac

4.1.3

Tots els
cas, a le
El Direc
tècniqu
Els acop
qualsev
momen

4.1.4

4.1.4.1.

Els mat
materia
descom
podran
que fos

En el f
tolerab
de julio
coronac
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2. Abocadors 

Excepte manifestació expressa contrària al Plec 
localització d'abocadors, així com les despeses que
Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gra
justificació del preu unitari, que s'inclou en els an
mencionada justificació de l'operació de transports
al·legar modificació del preu unitari, que apareix en
d'obra corresponent no inclou la mencionada op
que en els documents contractuals es fixi que la uni

Si en les mesures i documents informatius del proje
l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, ha d
d'Obra rebutja el citat material per no complir les co
haurà de transportar el mencionat material a a
complementari a la corresponent excavació ni a inc
d'utilitzar majors qualitats pels materials procedent

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors
la condició que els productes abocats siguin es
despeses de la mencionada extensió i compact
Contractista, per considerar-los inclosos als preus u

3. Recepció i acopis 

Tots els materials subministrats compliran las norm
cas, a les disposicions particulars establertes en aqu
El Director d'Obra podrà acceptar o rebutjar els ma
tècniques no corresponen a les establertes en proje
Els acopis es disposaran i es protegiran degudamen
qualsevol causa, sent el Contractista responsable
moment de la seva utilització. 

4. Materials granulars 

4.1.4.1. Materials per a reblerts 

Els materials utilitzats en terraplens, rebliment de 
materials granulars constituïts per productes 
descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevo
podran ser locals obtinguts de les excavacions realit
que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de
tolerables o adequats, amb les condicions que fixa
de juliol del 2.002 de la Direcció General de Ca
coronació dels terraplens i zones de desmunt amb e

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
eses que comporta la utilització seran a càrrec del 

i més gran que la prevista en la hipòtesi feta en la 
n els annexes de la Memòria, ni la omissió en la 
ansports als abocadors, seran causa suficient per 
areix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat 
ada operació de transport a l'abocador, sempre 
ue la unitat inclou el transport a l'abocador. 

del projecte se suposa que el material obtingut de 
ses, ha d'utilitzar-se per reblert, etc., i la Direcció 
plir les condicions del present Plec, el Contractista 
rial a abocadors sense dret a cap abonament 

ó ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
ents de préstecs. 

ocadors en les zones baixes de les parcel·les, amb 
siguin estesos o compactats correctament. Les 
compactació dels materials serà a compte del 
 preus unitaris. 

las normes oficials vigents i s'ajustaran, en cada 
s en aquest Plec. 

ar els materials en obra, si les seves especificitats 
 en projecte.  
gudament per evitar-ne el seu deteriorament per 
ponsable de la seva integritat i bon estat en el 

ent de rases i rebliments localitzats seran sols o 
ductes que no continguin matèria orgànica 

 qualsevol altre matèria similar. Aquests materials 
ons realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec 
n aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

auran de ser utilitzats materials definits com a 
 que fixa l'article 330.3 del PG-3 en la seva edició 
l de Carreteres del Ministeri de Foment. En la 
nt amb esplanada millorada haurà de fer-se servir 
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material del tipus adequ
de 2.003 i amb el corre
mencionat PG3.  

En qualsevol cas, els ma
prescripcions addiciona

 

Símbol Definició 
IN Sòl ina

ma
0 Sòl to

1 Sòl a
2 Sòl sel
3 Sòl sel

S-EST 1 
S-EST 2 
S-EST 3 

Sòl estab
amb ca

 

En el cas d’utilització d’
següents especificacion

o Complir les presc

o Equivalent de 

o L’índex de plasti

o CBR més gran de

o La granulometria
inferior als 2/3 d

o En els casos en 
coronació de te
d’afermat bitum
millorada E3, a
permeabilitat sig

4.1.4.2. Materials per

Les roques que poden
‘adequades’ segons l’ar
de la ‘Dirección General
compactes i resistents. 

En concret es podran ut

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

us adequat o seleccionat o admès per la Instrucció 6
 el corresponent C.B.R. de l’esplanada definit al proj

s, els materials que conformaran l’esplanada hauran
ddicionals: 

Materials per a explanades 
ó del material Article del PG3 Prescripci
adequat o 
arginal 

330 Només s’utilit
aconsegu

 tolerable 330 
Contingut en

Contingut en s
Inflam

 adequat 330 
eleccionat 330 
eleccionat 330 
bilitzat in situ 
al o ciment 

 

512 (Annex 2 
O.C.10/2002) 

Gru
Grui

ització d’esplanada millorada tipus E3 especial, aque
ificacions: 

 les prescripcions de sòl seleccionat del PG3. 

nt de sorra més gran de 30. 

de plasticitat serà zero. 

s gran de 20, al 95 % del Pròctor Normal. 

ulometria haurà de ser tal que la fracció que passa p
 als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE 

asos en que a sobre de l’esplanada millorada tipus
ió de terraplens o zones de desmunt es disposin
at bituminós, sense cap capa granular intermèdia
a E3, a més a més de les prescripcions anterio

bilitat sigui superior a 10-3  cm/s. 

rials per a murs o proteccions d’escullera 

e poden ser utilitzades com a escullera seran r
gons l’article 331.4.2 del PG3 (segons text modificat 
 General de Carreteras del Ministerio de Fomento’), 
istents.  

odran utilitzar: 
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trucció 6.1-IC de 28 de novembre 
it al projecte i especificacions del 

a hauran de complir les següents 

cions complementàries 
ilitzarà si s’estabilitza per a 
uir S-EST1 o S-EST2. 

CBR ≥ 3 
n matèria orgànica < 1 % 
 sulfats solubles (SO3)< 1% 
ament lliure < 1 % 

CBR ≥ 5 
CBR ≥ 10 
CBR ≥ 20 

ruix mínim 25 cm 
uix màxim 30 cm 

ial, aquesta haurà de complir les 

e passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

da tipus E3 especial col·locada a 
 disposin directament les capes 
termèdia, s’exigirà a l’esplanada 
 anteriors, que el coeficient de 

 seran roques qualificades com 
odificat a l’Ordre Circular 326/00 
ento’), sempre que siguin sanes, 

o

o

o

o

o

o

o

o

El pes d
Directo

Les cara

o

o

o

o

En qual

L’angle 

El mate
del PG
Carrete

4.1.5

Les roq
‘adequa
de la ‘D
compac

En gen
metam
davant 

En conc

o

o

o

o
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o Calisses i dolomies 

o Granits, granodiorites i sienites 

o Gabres 

o Diabases, ofites i lampròfides 

o Riolites i dacites 

o Andesites, basalts i limburgites 

o Quarsites i marbres 

o Gresos i conglomerats 

El pes de les pedres serà el indicat als plànols de p
Director de les Obres. 

Les característiques de la pedra seran: 

o Pes específic real 

o Resistència a compressió simple 

o Desgast coeficient “Los Ángeles 

o Contingut en carbonat càlcic en pedres cali

En qualsevol cas s’haurà de garantir l’estabilitat i ina

L’angle de fregament intern de l’escullera serà supe

El material del trasdós estarà format per material a
del PG3 (segons text modificat a l’Ordre Circul
Carreteras del Ministerio de Fomento’) amb un ang

5. Materials per a escullera 

Les roques que poden ser utilitzades com a e
‘adequades’ segons l’article 331.4.2 del PG3 (segon
de la ‘Dirección General de Carreteras del Ministeri
compactes i resistents.  

En general es podran utilitzar per a esculler
metamòrfiques resistents, sense alteració aprecia
davant l’acció dels agents externs, i en particular da

En concret es podran utilitzar: 

o Calcàries i dolomies 

o Granits, granodiorites i sienites 

o Gabres 

o Diabases, ofites i lampròfides 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

nols de projecte, o en el seu defecte l’indicat per 

superior a 2.600 Kg/m3 

superior a 700 Kg/cm2 

inferior al 35 % 

dres calisses superior al 90 % 

ilitat i inalterabilitat de la pedra utilitzada. 

erà superior a 63º. 

aterial adequat o seleccionat segons classificació 
e Circular 326/00 de la ‘Dirección General de 
b un angle de fregament intern superior als 35 º. 

om a escullera seran roques qualificades com 
3 (segons text modificat a l’Ordre Circular 326/00 

inisterio de Fomento’), sempre que siguin sanes, 

escullera les roques ígnees, sedimentàries i 
 apreciable, compactes i estables químicament 
icular davant l’aigua. 

S 

at per 

ficació 
ral de 

 com 
26/00 
sanes, 

ries i 
ment 
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o Riolites i dacites

o Andesites, basal

o Quarsites i marb

o Gresos i conglom

Es consideren roques es
vint-i-quatre hores (24 h
cap fissuració, i la pèrd
També podran utilitzar
qualificar l’estabilitat d’a

En qualsevol cas, les pe
pedres o blocs arrodoni
l’escullera sigui la prote

El pes de les pedres ser
Director de les Obres.

Les característiques de l

o Densitat aparent

o Resistència a com

o Desgast coeficien

o Contingut en car

o Absorció d’aigua

En qualsevol cas s’haurà

L’angle de fregament in

El material del reradós 
del PG3 (segons text 
Carreteras del Ministeri

El Director de les Obres
aconselli l’experiència lo

Granulometria 

El pes de cadascuna de
(10 kg) i dos-cents kilogr

A més la quantitat de pe
cinc per cent (25%) en p

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 i dacites 

es, basalts i limburgites 

es i marbres 

i conglomerats 

oques estables aquelles que segons la NLT 255 subm
res (24 h), amb tamanys representatius dels de post
i la pèrdua de pes que pateixin sigui igual o inferi
 utilitzar-se assaigs de cicles d’humitat-sequedat s
bilitat d’aquestes roques, si així ho autoritza el Direct

s, les pedres a utilitzar hauran de tenir la superfíci
arrodonits, llevat indicació en contra del Projecte i so
 la protecció del talús davant la meteorització. 

edres serà el indicat als plànols de projecte, o en el
Obres. 

ques de la pedra seran: 

t aparent seca 

cia a compressió simple 

 coeficient “Los Ángeles 

ut en carbonat càlcic en pedres calcàries 

d’aigua 

s s’haurà de garantir l’estabilitat i inalterabilitat de la

ament intern de l’escullera serà superior a 63º. 

reradós estarà format per material adequat o selecc
ns text modificat a l’Ordre Circular 326/00 de la
Ministerio de Fomento’) amb un angle de fregament 

les Obres tindrà facultat per a refusar materials per
riència local. 

scuna de les pedres que formen l’escullera podrà va
nts kilograms (200 kg). 

itat de pedres de pes inferior a cent kilograms (100 k
5%) en pes. 
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255 submergides en aigua durant 
s de posta en obra, no manifestin 
l o inferior al dos per cent (2%). 
uedat segons la NLT 260 per a 

 el Director de les Obres. 

superfície rugosa. No s’admetran 
jecte i solament quan la missió de 

, o en el seu defecte l’indicat per 

superior a 2.500 Kg/m3 

superior a 700 Kg/cm2 

inferior al 35 % 

superior al 90 % 

inferior al 2% 

itat de la pedra utilitzada. 

 o seleccionat segons classificació 
00 de la ‘Dirección General de 
gament intern superior als 35 º. 

ls per a escullera quan així ho 

podrà variar entre deu kilograms 

s (100 kg), serà menor del vint-i-

Les con
qualsev
segrega

El Proje
superio

Forma d

El cont
(30%). A
verifiqu

on: 

L (l

G (

E (e

Els valo
necessa

Quan e
per cen
signat 
compor

4.1.6

Per a l
resistèn
s'establ

o

o

o

o

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

Les condicions anteriors corresponen al material co
qualsevol altre moment de l’execució només 
segregacions i alteracions que puguin produir-se en

El Projecte o, en el seu defecte el Director de le
superiors. 

Forma de las partícules 

El contingut en pes de partícules amb forma inad
(30%). A aquests efectes es consideren partícules a
verifiqui: 

 

L (longitud)  Separació màxima entre dos (2) 

G (gruix) Diàmetre del forat circular mínim

E (espessor) Separació mínima entre dos (2) p

Els valors de L, G y E, es poden determinar en fo
necessariament en tres (3) direccions perpendicula

Quan el contingut en pes de partícules de forma in
per cent (30%) només es podrà utilitzar aquest ma
signat per tècnic competent i aprovat pel Dire
comportament acceptable. 

6. Formigons 

Per a la seva utilització als diferents elements d
resistència característica, determinada segons 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 

o Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en
característica arribarà com a mínim als qu
N/mm²). El ciment a emprar en la seva fabric

o Formigó tipus D.- Per a la seva utilització e
resistència característica arribarà com a m
quadrat (30 N/mm²). S'emprarà ciment tipus

o Formigó tipus E.- Per a la seva utilització e
característica arribarà com a mínim als tre
(35 N/mm²). S'emprarà ciment tipus I-45. 

o Formigó tipus F.- Per a la seva utilització en
característica arribarà com a mínim als quar
N/mm²).  

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

terial col·locat. Les granulometries obtingudes en 
només tindran valor orientatiu, degut a les  

se en el material durant la construcció. 

or de les Obres, podrà admetre mides màximes 

rma inadequada serà inferior al trenta per cent 
tícules amb forma inadequada aquelles en que se 

e dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 

r mínim pel que pot travessar el bloc. 

 dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 

ar en forma aproximada i no s’han de mesurar 
endiculars entre sí. 

 forma inadequada sigui igual o superior al trenta 
quest material quan es realitzi un estudi especial, 
pel Director de les Obres, que garanteixi un 

ments de les estructures i d'acord amb la seva 
segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

tzació en neteja de fonaments. La seva resistència 
 als quinze newton per mil.límetre quadrat (15 

eva fabricació serà l'II-Z/35. 

ilització en piles, murs interiors i forjats. La seva 
com a mínim als trenta newton per mil.límetre 
ent tipus I-45. 

tzació en pantalles i soleres. La seva resistència 
 als trenta-cinc newton per mil.límetre quadrat 

 

zació en bigues prefabricades. La seva resistència 
 als quaranta newton per mil.límetre quadrat (40 

S 

es en 
a les  

ximes 

r cent 
ue se 

esurar 

trenta 
ecial, 

ixi un 

 seva 
7242, 

tència 
at (15 

 seva 
metre 

tència 
adrat 

tència 
at (40 
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o A més a més de 

Les dosificacions s'estab
PG-3. Per a cada tipus
posada en obra tingui in

Per als formigons tipus
assaigs previs i caracter
assaigs podran iniciar
la fórmula de treball es 
que s'emprarà a l'obra. 

A partir d'aquests resu
superior a la del Project

La Direcció d'Obra po
dosificacions. La treba
col.locació proposats pe

Els additius, plastifican
hauran de ser aprovats 

El contractista mantindr
assajat, per a barreja
l'assentament del cons 
vingués amb aquest de
superfluidificant sense c

No s'iniciarà el formigo
mètode de transport i p

Assaigs de control.- D'a
formigons es realitzaran

o Formigons tipus 

o Formigons tipus 

Si es pretén emprar form
al Director d'Obra, i sotm

Planta preparadora: 

o Propietari o raó 

o Composició de 
tremuges de pre
càrrega; mesclad
de pastada, prod
ciment (nombre
qualitat, etc.).

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 més de l'EHE i RC-03 es tindrà present el següent:

s s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 
da tipus de formigó existiran tantes fórmules de 
 tingui intenció de fer servir el Contractista. 

ns tipus D, E i F i  formigons de característiques su
 característics del formigó amb els criteris establert
 iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a 
reball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
a l'obra.  

ests resultats es comprovarà que la resistència ca
l Projecte. 

Obra podrà imposar una mida màxima de granu
La treballabilitat del formigó resultant serà tal q
osats pel Contractista s'executi un formigó compacte

lastificants, retardadors d'adormiment, superfluidifi
provats per la Direcció d'Obra. 

mantindrà als talls de treball un superfluidificant, qu
 barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra po
quest defecte d'assentament o bé podrà obligar al 
t sense cap dret a percebre cap abonament. 

 formigonat sense l'aprovació per part de la direcció
sport i posada en obra. 

D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE 
alitzaran als següents nivells: 

ns tipus B i C Nivell 

ns tipus D, E  i F Nivel

prar formigó preparat el Contractista haurà d'aporta
ra, i sotmetre a la seva aprovació la següent docume

 

ari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, núme

ició de la planta: Aplec de granulats (nombre i 
es de predosificació; sistema de dosificat i exactitud
; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, cap
ada, producció horària, comandament i control, etc.
(nombre i capacitat, origen i forma de transport 
, etc.). 
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güent: 

l'apartat 610.5 del capítol 610 del 
ules de treball com mètodes de 

iques superiors es realitzaran els 
establerts a la instrucció EHE. Els 
rò per a l'aprovació definitiva  de 
tir d'una formigonera idèntica a la 

tència característica resultant és 

de granulat per a les diferents 
rà tal que amb els mitjans de 

compacte i homogeni. 

erfluidificants, etc. que s'emprin 

icant, que prèviament haurà estat 
 que s'excedís la tolerància a 
'obra podrà refusar el camió que 

bligar al Contractista a emprar el 

 direcció d'obra de la dosificació, 

ció EHE els assaigs de control de 

Nivell normal. 

Nivell intens. 

 d'aportar amb antelació suficient 
 documentació: 

tal, número de telèfon). 

ombre i capacitat de cada un); 
exactitud d'aquest; dispositius de 
pus, capacitat de pastada, temps 
trol, etc.); magatzems o sitges de 
ansport a planta, marca, tipus i 

o

Identifi

o

Identifi

o

Dosifica

o

La plan
instal.la

La fab
prescrip
seran le

4.1.6.1.

Les car
allò pre

La pres
amb els
UNE 72

4.1.6.2.

Les cara
de la in

El Cont
l'obtenc
justifica
que li fo
que, a
n'extrag

Els àrid
per raig
seran re

Serà ta
on es fa

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

o Composició del laboratori de la planta;
habitualment en àrids, ciment, additius, aigu

Identificació dels granulats: 

o Procedència i assaigs d'identificació. 

Identificació del ciment: 

o Procedència i assaigs de recepció. 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

o Pesos de cada fracció de granulats, cim
granulometries sense i amb ciment, con
obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure 
instal.lacions i a la revisió de totes les operacions de

La fabricació, transport, abocament, compactac
prescripcions dels apartats 610.6 del PG-3. Les t
seran les assenyalades a l'apartat 610.8.1.Beurades

4.1.6.1. Aigua per a beurades, morters i formigon

Les característiques de l'aigua a emprar per a beu
allò prescrit a la instrucció d’estructures de formigó

La presa de mostres i assaigs corresponents al com
amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UN
UNE 7236. 

4.1.6.2. Granulats per a morters i formigons 

Les característiques dels granulats per morters i fo
de la instrucció d’estructures de formigó estructura

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es prop
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest p
que, al seu criteri, obligarien  a un control m
n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hau
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen
seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès p
on es facin constar que acompleixen totes les exigèn

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

lanta; assaigs de control que es realitzen 
tius, aigua, formigó fresc i curat. 

migó: 

ats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
ent, consistència i resistències al trencament 

lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
acions de fabricació i control. 

mpactació i curat s'efectuaran acomplint les 
es toleràncies de les superfícies obtingudes 

eurades i morters 

formigons 

er a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
 formigó estructural EHE. 

ts al compliment de condicions es faran d'acord 
131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i 

rters i formigons s'ajustaran a les especificacions 
tructural EHE. 

Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
, es proposi emprar, aportant tots els elements 
entades procedències que cregués convenients o 

Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
ontrol massa freqüent dels materials que se 

ons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
o tenen cap component expansiu. En cas contrari 

t emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
les exigències del PG-3 i la instrucció EHE. 

S 

litzen 

cúbic, 
ment 

seves 

t les 
gudes 

ran a 

'acord 
7235 i 

acions 

, per a 
ments 
ents o 
ències 
ue se 

ficació 
ntrari 

 àrids, 
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4.1.6.3. Ciments 

El ciment a emprar per a
26 de desembre pel qua

Així mateix, compliran a
la Norma UNE-80.301.9

Es prohibeix la utilitzaci
homologats, tinguin m
especificacions recollide

En el cas que el ciment
dels assaigs de recepció
de les facultats que corr

En qualsevol cas s’ha d’
la RC-03 per als ciments

El ciment a emprar en c
serà del tipus I/32,5 i co

4.1.6.4. Additius per a

Els additius a emprar e
prescripcions de la instr

Els additius seran assaj
formules de treball a uti

4.1.7. Armadures pa

4.1.7.1. Armadures 

S'han d'utilitzar barres d
en l'EHE. Les formes, le
plànols. 

4.1.7.2. Ancoratges am

Els ancoratges de l
s’especifiquen als capíto
que es puguin realitzar 
altres...). 

4.1.8. Aigua 

L'aigua emprada en la
tolerada en les aigües co

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

prar per a formigons complirà amb allò establert al R
e pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de 

mpliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-
80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.9

 utilització de ciments no homologats o que, encara 
inguin mancança de certificat de conformitat d
 recollides en el R.D.1313/1998. 

l ciment posseeixi la marca de qualitat de producte
 recepció previstos en la instrucció, excepte dubte r
 que corresponen al Director de l’Obra. 

s s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls d
 ciments sense marca de qualitat. 

prar en cas de considerar-se necessari en el filler de
32,5 i complirà allò especificat en la Instrucció abans

tius per a beurades, morters i formigons. 

emprar en la fabricació de beurades, morters i for
e la instrucció EHE. 

ran assajats abans de la seva utilització en les mat
ball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

dures passives 

adures passives. 

r barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en complim
rmes, les dimensions i els tipus que tinguin han de

ratges amb barres d’acer. 

 de les armadures passives hauran de complir
als capítols 66.5.1 i 66.5.2 de la Instrucció EHE. Això
realitzar ancoratges en suports diferents al formigó 

a en la perforació tindrà, com a màxim, quatre 
 aigües considerades potables a la legislació vigent. 
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lert al Reial Decret 1797/2003 de 
epció de ciments (RC-03)”. 

-3 i amb les de l'EHE i les de 
 80.307.96, 80.310.96. 

, encara que corresponent a tipus 
mitat de producte, segons les 

roducte reconeguda, se l’eximirà 
e raonable i sense perjudici 

ontrols de recepció especificats a 

l filler de les mescles bituminoses 
ió abans esmentada. 

rs i formigons s'ajustaran a les 

 les mateixes condicions que les 

 compliment del què s'especifica 
n han de ser els que indiquen els 

 complir els requirements que 
HE. Això no exclou la possibilitat 

 formigó (roca, parets de maons i 

, quatre vegades la concentració 
vigent.  

4.1.9

No es p

4.1.1

La maq
d'Obra 
autoritz
Si una 
treballs
mateixo
l'Obra. 

4.1.1

Abans d
de la c
filtrant

4.1.1

Els filtr
piezòm
supervi
que es 

4.1.1

Els pre
d'Obrar
contrac
travess

4.1.1

El cime
menor 
Es podr
conside
l'Obra. 

4.1.1

La bent

4.1.1

No es 
piezòm
els reac

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

9. Llots. 

No es preveu necessari la utilització de llots de perfo

10. Maquinaria 

La maquinaria serà la que el contractista hagi ofer
d'Obra prèviament a la seva utilització, i no podrà 
autorització d'aquesta.  
Si una màquina, eina o accessori del tipus que 
treballs, el Contractista procedirà, assumint-ne e
mateixos per una o un altre d'iguals o superiors 
l'Obra. El temps d'aturada que es produeixi per aqu

11. Canonades 

Abans de començar els treballs de perforació de po
de la canonada prevista per a l'entubació, en les
filtrants que determini el Director de l'Obra. 

12. Filtres 

Els filtres a utilitzar seran del tipus i característiq
piezòmetre. L'obertura de pas de les canonade
supervisor del contractista i aprovada pel Director d
que es travessin durant les perforacions.  

13. Pre-filtres 

Els pre-filtres de sorres calibrades a instal·lar seran 
d'Obrar estableixi per a cada pou i piezòmetre i 
contractista i aprovada pel Director d'Obra, en 
travessin durant les perforacions. 

14. Ciment 

El ciment a utilitzar en els acabats dels pous i piez
menor contaminació. En principi s'utilitzarà ciment 
Es podrà emprar algun tipus de ciment especial 
consideri necessari. El tipus de ciment i dosificació
l'Obra.  

15. Bentonita 

La bentonita s'aplicarà en forma de pelets de diàme

16. Reactius 

No es preveu la necessitat de l' utilització de
piezòmetres. En cas de valorar la seva necessitat el
els reactius al Director d'Obra per a la seva valoració

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

s de perforació.  

agi ofertat, que serà comprovada per la Direcció 
o podrà ser substituïda per una altra sense prèvia 

ue sigui, s'inutilitza durant l'execució dels 
ne el cost, a la reparació o substitució dels 

uperiors característiques a judici del Director de 
i per aquesta causa no serà abonable.  

ió de pous i piezòmetres el contractista farà acopi 
, en les proporcions i longituds de trams cecs i 

acterístiques que s'estableixin per a cada pou i 
anonades filtrants serà fixada pel hidrogeòleg 
irector d'Obra, en consonància amb els materials 

ar seran del tipus i característiques que el Director 
i serà fixada per l’hidrogeòleg supervisor del 

bra, en consonància amb els materials que es 

us i piezòmetres haurà de ser el que produeixi la 
 ciment Portland normal P-350.  

especial quan, a judici del Director de l'Obra es 
osificació hauran de ser aprovats pel Director de 

de diàmetre no superior a 10 mm.  

de reactius durant la perforació dels pous i 
essitat el Contractista haurà d'exposar els motius i 
 valoració. 

S 

recció 
prèvia 

 dels 
ó dels 
or de 

 acopi 
cecs i 

pou i 
eòleg 

terials 

rector 
or del 
ue es 

eixi la 

ra es 
tor de 

ous i 
otius i 
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4.1.17. Energia 

El Contractista proveirà
l'acondicionament dels 
precisi, disposant a pe
d'execució.  
Els costos d'aquests eq
Preus.  
serà fixada per l‘hidrog
consonància amb els ma

4.2. PRESCRIPCIONS 

4.2.1. Accés a les ob

Excepte prescripció esp
contractista, totes les vi
carreteres, camins, se
transports de materials 

Aquestes vies de com
construïdes, conservad
retirades, abandonades

L’Administració es re
infraestructures d'obra 
d'utilitat per a l’explot
convenients, siguin lliur
sense que per això el co

El contractista tindrà q
permisos per a la utilitza

L’Administració es rese
d'altres vies de comuni
gratuïtament per si mat
de qualitat, auscultaci
ancoratges, fonaments
mecànics, elèctrics, i d'a

4.2.2. Instal·lacions

Constitueix obligació de
desmuntatge, demolició
obres auxiliars, necessàr

Es consideraran instal·la
continuació: 

o Oficines del cont

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 proveirà els equips autònoms de producció de l'e
dels equips de perforació, bombament, il·lumina

ant a peu d'obra les reserves de combustible nec

uests equips es consideren inclosos dins dels preu

hidrogeòleg supervisor del contractista i aprovada
b els materials que es travessin durant les perforacio

IPCIONS REFERENTS A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OB

s a les obres 

ipció específica en algun document contractual, se
tes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliar

mins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, per 
aterials a l'obra, etc. 

de comunicació i instal·lacions auxiliars seran g
onservades, mantingudes i operades, així com d
donades o lliurades per usos posteriors per compte i 

es reserva el dret a què aquelles carrete
s d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, 

l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins
guin lliurats pel contractista a l'acabament de la se
ixò el contractista hagi de percebre cap abonament.

ndrà que obtenir de l'autoritat competent les op
 la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràct

 es reserva el dret que determinades carreteres, c
 comunicació construïdes per compte del contractis
er si mateix o per altres contractistes per la realitza
uscultació, reconeixement i tractament del terren
naments indirectes, obres especials, muntatge
rics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 

l·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

ligació del contractista el projecte, la construcció, 
emolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions

, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcte

 del contractista. 
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ió de l'energia necessària per a 
, il·luminació i qualsevol altre que 
tible necessàries per al període 

els preus unitaris del Quadre de 

aprovada pel Director d'Obra, en 
erforacions. 

TAT D'OBRA 

ctual, seran de compte i risc del 
s auxiliars per transport, tals com 
ts, per al accés de persones, 

seran gestionades, projectades, 
 com demolides, desmuntades, 
ompte i risc del contractista. 

carreteres, camins, sendes i 
ansport, que el Director consideri 
ltres fins que la Direcció estimi 
 de la seva utilització per aquest, 
nament. 

nt les oportunes autoritzacions i 
e caràcter públic com privat. 

eteres, camins, sendes, rampes i 
ontractista, puguin ser utilitzades 
 realització de treballs de control 
el terreny, sondeigs, injeccions, 
untatge d'elements metàl·lics, 

trucció, conservació i explotació, 
al·lacions auxiliars d'obra i de les 
finitives. 

e caràcter limitador, s'indiquen a 

o

o

o

o

o

o

o

Es cons
que, se

o

o

o

o

o

o

Durant 
conserv

4.2.3

El Cont
totes le
condici
totes le
utilitzar

La maq
relació 
Treball, 
treball c

L'equip
se, amb
havent 
exigeixi

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

o Instal·lacions per serveis del personal. 

o Instal·lacions per als serveis de seguretat i vi

o Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del co

o Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport 
mescles bituminoses, excepte si en el contra

o Instal·lacions de subministrament d'energia 

o Instal·lacions de subministrament d'aigua.

o Qualsevol altre instal·lació que el contractist

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàrie
que, sense caràcter limitador, s'indiquen a continua

o Obres per al desviament de corrents 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 

o Obres de drenatge, recollida i evacuació de l

o Obres de protecció i defensa contra inundac

o Obres per esgotaments o per rebaixar el nive

o Estrebades, sosteniments i consolidació 
subterrànies. 

o Obres provisionals de desviament de la cir
per a l'execució de les obres objecte del con

Durant la vigència del contracte, serà de compte i
conservació i el manteniment de totes les instal·laci

3. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El Contractista està obligat, sota la seva responsab
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necess
condicions de qualitat, potència, capacitat de produ
totes les condicions del contracte, així com a m
utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d
relació de la qual figurarà entre les dades necess
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra am
treball corresponent, per que puguin ser examinats

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en 
se, amb el sobreentès que no es podrà retirar se
havent estat reemplaçats els elements avariats o 
exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el P

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

retat i vigilància. 

cs del contractista. 

ransport i col·locació del formigó, fabricació de 
el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

'aigua. 

ntractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

ecessàries per a l'execució de les obres definitives 
continuació: 

rrents d'aigües superficials tals com a talls, 

ació de les aigües en les zones de treball. 

 inundacions. 

ar el nivell freàtic. 

olidació del terreny en obres a cel obert i 

de la circulació de persones o vehicles, requerits 
 del contracte. 

compte i risc del contractista el funcionament, la 
nstal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

esponsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
s necessaris per a l'execució de les obres, en les 
de producció i en quantitat suficient per a complir 
om a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i 

s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
s necessàries per a confeccionar el Programa de 
'obra amb suficient antelació al començament del 
aminats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

iguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-
retirar sense consentiment exprés del Director i 
ariats o inutilitzats sempre que la seva reparació 
terar el Programa de Treball. 

S 

ió de 

itives 

 talls, 

ert i 

uerits 

nt, la 

ra de 
en les 
mplir 
los i 

res, la 
a de 

nt del 

-
ctor i 
aració 
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Si durant l'execució de
treball o per qualsevol 
compliment del program
per altres que ho siguin.

El contractista no pod
contracte, es veiés oblig
plantes i dels medis aux
modificar-lo respecte de

Totes les despeses que
en els preus de les 
separadament, malgrat
contractual. 

4.2.4. Demolicions

Generalitats 

Definició 

Consisteix en l’enderroc
ferms, edificis, fàbrique
execució de l’obra. 

Inclou les següents oper

o Treballs de prep

o Enderroc, fragm

o Retirada dels ma

Estudi de la demolició

Prèviament als treballs 
sotmès a la aprovació d

o Mètode de demo

o Estabilitat de les

o Mitjans d’evacua

o Cronogrames de

o Pautes de contro

o Mesures de Segu

Execució 

El Contractista serà re
compliment de les dis

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

cució de les obres el Director observés que, per ca
ualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin
l programa de Treball, hauran de ser substituïts, o i
o siguin. 

 no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i
eiés obligat a augmentar la importància de la maquin
edis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de pro

specte de les seves previsions. 

eses que s'originin pel compliment d'aquest article, 
de les unitats corresponents i, en conseqüènc

, malgrat expressa indicació en contrari que fig

olicions 

’enderroc de totes les construccions o elements const
, fàbriques de formigó i altres que sigui necessari e

nts operacions: 

 de preparació i protecció 

c, fragmentació i desmuntatge de construccions 

a dels materials 

olició 

 treballs de demolició s’elaborarà un estudi de dem
ovació del Director d’Obra que haurà de definir, com

 de demolició i etapes de la seva aplicació. 

at de les construccions. 

 d’evacuació i definició de zones d’abocament dels pr

ames de treballs. 

de control 

s de Seguridad y Salud 

 serà responsable de la adopció de totes les mes
 les disposicions vigents a l’efectuar les operacio
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e, per canvi de les condicions de 
no fossin idonis al fi proposat i al 
ituïts, o incrementats en nombre, 

reballs i per al compliment del 
a maquinària, dels equips o de les 
at de producció o en nombre, o a 

t article, es consideraran incloses 
seqüència, no seran abonades 
que figuri en algun document 

nts constructius tals com voreres, 
cessari eliminar per a l’adequada 

i de demolició que haurà de ser 
inir, com a mínim: 

t dels productes de la demolició. 

 les mesures de seguretat i del 
operacions d’enderroc, així com 

d’evitar
pròxime

Abans d
amb les

La profu
més ba

Al finali
perilló

Retirad

Els ma
respons
present

Demoli

Definici

S’entén
forma q
previste
que les

Als efec

o

o

o

o

Amidam

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

d’evitar que es produeixin danys, molèsties o perju
pròximes i de l’entorn. 

Abans de l’inici de la demolició es neutralitzaran le
amb les entitats administradores o propietàries de l

La profunditat de demolició dels fonaments, serà co
més baixa del reblert o desmunt. 

Al finalitzar la jornada de treball no hauran de qued
perillós. 

Retirada dels materials d’enderroc 

Els materials es portaran a abocador accepta
responsabilitat del Contractista l’obtenció de le
presentar al Director d’Obra còpia dels corresponen

Demolició d’obres de fàbrica 

Definició 

S’entén per demolició, la rotura o disgregació d’ob
forma que pugui efectuar-se la seva retirada i exec
previstes. La demolició haurà d’ajustar-se a la form
que les unitats d’obra requereixin i que, en tot cas, 

Als efectes d’aquest Plec, s’estableixen els següents

o Demolició amb excavadora mecànica. Es 
excavadora mecànica (retroexcavadora, 
procediment de treball i la dimensió me
superior a trenta (30) centímetres, estant
terreny o sota el mateix. 

o Demolició amb martell hidràulic. Es consid
hidràulic acoblat a tractor mecànic, quan s’u
l’autorització de la Inspecció de l’obra. 

o Demolició amb compresor i martell man
realitzarà prèvia autorització de la Inspecció

o Demolició de parament vertical d’obra de f
consideraran paraments sense armar, aque
inferiors a vint kilograms d’acer per met
S’aplicarà aquest preu quan la demolici
(retroexcavadora, bulldozer, etc.). 

Amidament i abonament 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

s o perjudicis a les construccions, bens o persones 

itzaran les escomeses de les instal.lacions d’acord 
àries de les mateixes. 

s, serà com a  mínim de 50 cm per sota de la cota 

 de quedar elements de l’obra en estat inestable o 

 acceptat pel Director de les obres, essent 
ió de les autoritzacions pertinents, havent de 
responents contractes. 

ació d’obres de fàbrica o elements urbanístics de 
da i executar en els seus emplaçaments les obres 
a la forma, superfície, amplada, profunditat, etc., 
 tot cas, es fixi per la Inspecció de l’obra. 

següents tipus de demolició d’obres de fàbrica: 

nica. Es considera que existeix demolició amb 
vadora, bulldozer, etc.) quan s’utilitza tal 
nsió menor de l’obra de fàbrica afectada sigui 
s, estant situat l’element a demolir a nivell del 

s considera que existeix demolició amb martell 
, quan s’utilitzi aquest procediment de treball amb 

tell manual. Aquesta unitat d’obra, només es 
nspecció de l’obra. 

bra de fàbrica sobre el terreny, sense armar. Es 
ar, aquells que tinguin armadures amb quanties 

per metre cúbic d’obra de fàbrica (20 kg/m3).  
demolició s’efectui amb excavadora mecànica 

S 

sones 

’acord 

a cota 

able o 

ssent 
nt de 

ics de 
 obres 
, etc., 

 amb 
a tal 
 sigui 
ll del 

artell 
ll amb 

és es 

ar. Es 
anties 

).  
cànica 
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Es mesurarà i abonarà 
segons la forma d’exe
justificadament. 

El preu inclou la ruptura
d’aquells aprofitables, r

La demolició d’obres de
cm), essent el seu volum
de la qual no sigui prou
cost de l’excavació. 

4.2.5. Esbrossada

Definició 

Consistirà en extraure i
plantes, brossa, fustes t

Execució de les obres

Aquesta unitat d'obra s'

Amidament i abonamen

L’esbrossada del terreny

En el preu queda inclòs
recorregut de 20 km.

4.2.6. Excavació o d

Definició 

S’entendrà per excavac
terreny i a partir de la q
m) metres. 

Classificació de les exca

Es consideren els següe

o Excavació en roc
amb martells tre

o Excavació en qu
entren en la clas

El Director de l’Obra se
apartat. 

Amidament i abonamen

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

abonarà d’acord amb els preus que figuren en el Q
a d’execució i dimensions, aplicant-los sobre e

a ruptura, càrrega, transport de productes a abocado
itables, retall de junts, neteja i operacions compleme

’obres de fàbrica que tinguin alguna dimensió inferior
eu volum total inferior a un metre cúbic (1 m3) i la d
igui prou alta a judici de la Inspecció de l’obra, es 

ossada 

xtraure i retirar de les zones afectades per les obre
, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre m

 obres 

 d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Ar

bonament 

el terreny es pagarà per (m2) clarament executat. 

da inclòs la càrrega del material sobre el camió i el tr
0 km. 

vació o desmunt a cel obert 

 excavació o desmunt a cel obert, l’excavació que e
ir de la qual les dimensions en planta siguin superiors

 les excavacions 

ls següents tipus d’excavació a celobert:  

ió en roca. Comprèn tots aquells materials que sola
rtells trencadors o explosius. 

ió en qualsevol tipus de terreny excepte roca.- Són 
n la classificació anterior. 

l’Obra serà qui decidirà en últim cas quins materials

bonament 
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 en el Quadre de Preus núm. 1, 
sobre els amidaments realizats 

 abocador o magatzem municipal 
mplementàries. 

ó inferior a trenta centímetres (30 
) i la d’aquelles la consistència 

bra, es considerarà inclosa en el 

obres tots els arbres, soques, 
ol altre material indesitjable. 

crit a l'Article 300 del PG-3. 

 

ió i el transport de terres fins un 

ió que es realitzi sota la cota del 
superiors en ample i llarg a tres (3 

 que solament poden se excavats 

Són tots els materials que no 

aterials intervenen dins de cada 

Les exc
transve

El preu
terres f

4.2.7

Definici

S’enten
des d’e

Amidam

L’excav
teòriqu
fondàri

El preu
terres f

4.2.8

Definici

Aquesta
les exca
punt i 
l’obra.

Amidam

Els cost
terres.

4.2.9

Definici

És el tra
obra o 
transpo

Amidam

Els cost
terres.

4.2.1

Definici

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

Les excavacions es pagaran per metres cúbics (m
transversal amb els talussos indicats en el Projecte.

El preu inclou també l’esponjament, la càrrega de
terres fins un recorregut de 20 km, cànon d’abocam

7. Excavació en rases 

Definició 

S’entendrà com excavació en rasa, l’excavació que
des d’ella i en la qual, alguna de les dimensions en p

Amidament i abonament 

L’excavació en rases s’abonarà per metres cúbic
teòriques en planta, més els excessos inevitables a
fondària executada. 

El preu inclou també l’esponjament, la càrrega de
terres fins un recorregut de 20 km, cànon d’abocam

8. Transport de terres per l’interior de l’obr

Definició 

Aquesta unitat d’obra comprèn el transport pel me
les excavacions des del lloc a on es produeixin fins a
punt i les noves càrregues i transports necessaris
l’obra. 

Amidament i abonament 

Els costos del transport quedaran inclosos dins de 
terres. 

9. Transport de terres a l’abocador 

Definició 

És el transport des del punt de càrrega, fins als abo
obra o amb autorització, a llocs buscats pel contrac
transport. 

Amidament i abonament 

Els costos del transport quedaran inclosos dins de l
terres. 

10. Sanejament d’abocadors i deixalles 

Definició 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

úbics (m3) mesurats sobre els plànols de perfils 
rojecte. 

rrega del material sobre camió i el transport de 
’abocament i de manteniment de l’abocador. 

ació que es realitzi sota la superfície del terreny i 
ions en planta sigui inferior a 2,00 metres. 

es cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions 
vitables autoritzats pel Director de l’Obra, i de la 

rrega del material sobre camió i el transport de 
’abocament i de manteniment de l’abocador. 

r de l’obra 

rt pel medi que sigui dels productes resultants de 
ixin fins al lloc de provisió la descàrrega en aquest 
ecessaris fins al lloc destinat pel seu ús dins de 

 dins de les partidas que necesitin el transport de 

s als abocadors que poden estar dins de la pròpia 
l contractista, i qualsevol que sigui la distància del 

dins de les partides que necessitin el transport de 

S 

perfils 

ort de 

reny i 

ccions 
i de la 

ort de 

nts de 
quest 

ins de 

ort de 

pròpia 
cia del 

ort de 
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Aquesta unitat d’obra in
zona de les obres, amb
deixalles i la càrrega i tra

Amidament i abonamen

En el pressupost aquest
abonament es farà m
d’excavació realitzada (
existeix en el Quadre de

4.2.11. Reblert de ras

Definició 

Aquesta unitat consiste
l’excavació o de préstec
utilització dels mateixos

Materials  

Els materials a emprar s
utilitzables, de material
de l’obra siguin inadequ

Serà responsabilitat del
per a la formació dels re

Classificació 

Segons el tipus de mate

Materials de la pròpia e
seran: 

o Preparació del fo

o Extensió d’una to

o Humitat o desse

o Compactació de 

o Repetir les tres ú

Material seleccionat. En

o Subministramen

Execució 

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 d’obra inclou l’excavació pels mitjans que sigui dels
res, amb la fondària precisa per deixar-los totalme

rrega i transport a l’abocador dels materials. 

bonament 

st aquesta unitat s’ha previst com una partida alçad
 farà mesurant els metres cúbics de materials e
litzada (a celobert, en rasa, etc.) i aplicant els preu

uadre de Preus nº 1 del Projecte. 

ert de rases 

 consisteix en l’extensió i compactació de materi
 préstec pel replè de rases, que donades les seves di

mateixos equips de maquinària que el l’execució de t

emprar seran procedents de l’excavació de l’obra, se
material seleccionat per cobrir les possibles deficièn
 inadequats a criteri del Tècnic Director. 

ilitat del contractista comprovar que la naturalesa d
ió dels replenats. 

 de material els replens de rases es classifiquen en:

 pròpia excavació. En aquest cas les operacions comp

ció del fons de la rasa 

 d’una tongada, previ tria de les pedres grosses 

t o dessecat de la tongada 

tació de la tongada 

 les tres últimes operacions quants cops calgui 

ionat. En aquest cas a les operacions anteriors cal afe

istrament del material seleccionat 
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igui dels abocadors existents a la 
 totalment nets de runa i altres 

ida alçada a justificar, però el seu 
terials excavats segons el tipus 
 els preus que per a cada unitat 

e materials procedents o bé de 
 seves dimensions no permetin la 
ució de terraplens. 

l’obra, sempre que aquests siguin 
 deficiències o quan els materials 

uralesa del material és adequada 

en en: 

ns compreses en la unitat d’obra 

rs cal afegir: 

A les ca
en aque
podrà f

Abans d
primera
tub, reo
del tub 

Aquest 
comple

La resta
cm. de 

Assaigs

Les car
mitjanç
actualm

Indepen
d’assaig
Aqueste
nombre

Amidam

Els repl
planta, 
l’excava

4.2.1

Definici

S’entén
mida m

El tipus
intemp
o l’aire.

Condici

L’escull
trenta (
que sem
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A les canonades el replè es farà amb material sele
en aquest Plec, fins a 89 cm. per sobre de la clau de
podrà fer amb el mateix material de l’excavació per

Abans de col·locar el tub es refinarà i compactarà
primera capa de 15 cm. de gruix de material selecc
tub, reomplert posteriorment, en capes de 15 cm. d
del tub fins arribar a 30 cm. per sobre de la clau, tam

Aquest material es compactarà lleugerament 
completament les cavitats al costat de les canonade

La resta de la rasa es replenarà amb material de l’e
cm. de gruix i fins a una compactació superior al 98 

Assaigs 

Les característiques dels materials a emprar es c
mitjançant la realització d’assaigs segons la freq
actualment vigents o que indiqui el Tècnic Director 

Independent dels assaigs, també es realitzaran p
d’assaig, on es controlarà exhaustivament la densita
Aquestes proves serviran per a determinar la fórm
nombre de passades, en funció del material i de la m

Amidament i abonament 

Els replenats s’abonaran per metres cúbics (m3) ded
planta, més els excessos inevitables autoritzats p
l’excavació i de la fondària executada. 

12. Escullera concertada 

Definició 

S’entén per escullera a uns blocs de pedra de dimen
mida més petita no podrà ser inferior als 20 cm. 

El tipus de pedra a emprar, serà qualsevol que g
intempèrie i que no tingui exfoliacions ni cap tipus 
o l’aire. A més, estarà totalment exempt d’àrids i es

Condicions d’execució 

L’escullera de protecció de talussos es col·locarà e
trenta (30) centímetres d’aigua per a la del peu de 
que sempre es pugui garantir un bon recolzament.

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

erial seleccionat, de les característiques indicades 
a clau del tub i la resta fins a la cota del terreny es 
ació però sense pedres grosses. 

pactarà lleugerament la rasa i es col·locarà una 
ial seleccionat, sobre aquesta capa es col·locarà el 
 15 cm. de gruix a ambdós costats simultàniament 
 clau, també amb material seleccionat. 

rament però serà important que s’emplenin 
anonades. 

rial de l’excavació triant les pedres i de màxim 30 
ior al 98 % del P.M. 

rar es comprovaran abans de la seva utilització 
 la freqüència i tipus que indiquin les Normes 

Director en el seu cas. 

tzaran proves prèvies de compactació en trams 
la densitat obtinguda en tot el gruix de la tongada. 
ar la fórmula més adequada de treball, humitat, 
l i de la maquinària. 

 (m3) deduïts a partir de les seccions teòriques, en 
ritzats pel Director de l’obra en el moment de 

 de dimensions variables, però en qualsevol cas, la 
 

ol que garanteixi la seva no erosionabilitat a la 
ap tipus de reacció nociva davant l’atac de l’aigua 

’àrids i es presentarà totalment neta a l’obra. 

l·locarà en sec, admetent-se fins a  un màxim de 
l peu de talús de la llera d’aigües baixes; de forma 
zament. 

S 

icades 
eny es 

à una 
arà el 
ment 

plenin 

im 30 

ització 
ormes 

trams 
gada. 
mitat, 

es, en 
nt de 

cas, la 

t a la 
’aigua 

im de 
forma 
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En el cas de que el te
condicions adequades p
col·locarà una capa de 
d’espessor, que s’abon
metres cúbics col·locats
perfil. 

L’excavació del terreny
Quadres de Preus, se
aprovació per la Direcció

Les esculleres en talusso
format per les terres 
representa als plànols.

Per a la col·locació de 
posicionada se afermarà

Els detalls, dimensions 
hipòtesi i zones, comple

• Els espessors de l’es

estar compresos e

d’abonament espes

d’Obra la facultat d

espessors superin el

• Sempre que la prof

superior a seixanta (

plànol. Per a bancs

d’encontre de les s

vuitanta (80) centím

la primera filera hor

quedar amb un talú

teòric de l’escullera

per una possible fall

la pedra base, s’afer

llera. En aquest ca

centímetres), llevat

esculleres de peu. 

Les rases de fonamenta
del Contractista d’acord

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

ue el terreny natural de recolzament no reuneixi, 
quades per a les funcions d’estabilitat, permeabilita
capa de material granular adequat amb un mínim 
e s’abonarà per aplicació del preu corresponent de
col·locats realment prèvia aprovació per la Direcció 

l terreny a substituir s’abonarà per aplicació dels p
reus, segons correspongui, als metres cúbics re
a Direcció d’Obra i mesurats sobre perfil. 

n talussos per sobre de les banquetes, es col·locara
 terres quedi enrasat amb la cara exterior de l

plànols. 

ació de l’escullera s’utilitzarà una excavadora o mi
 afermarà amb cops de cullera perpendiculars i paral·

ensions i espessors, s’expressaran segons el que cor
, complementant-se tenint en compte les següents p

rs de l’escullera marcats en els detalls amb vuitanta

presos entre aquest valor i els cinquanta (50)

nt espessors superiors a vuitanta (80) centímetres, 

cultat d’ordenar al Contractista la retirada d’aque

uperin els vuitanta (80) centímetres, sense càrrec per

e la profunditat de la roca, per sota del fons de la

eixanta (60) centímetres la configuració de l’esculler

 a bancs de roca a menor fondària s’excavarà aque

de les superfícies exteriors del talús i de la roca

0) centímetres perpendicular al talús, formant un en

filera horitzontal d’escullera. La cara de recolzamen

b un talús igual o més gran que el definit per la pe

scullera per a evitar la seva sortida per basculamen

ssible fallida de la part alta de la zona de recolzamen

se, s’afermaran retacant-les amb grava fins a un nive

quest cas (amb el nivell de roca a profunditat 

s), llevat que disposi una altra cosa la Direcció d

e peu.  

namentació i d’altres excavacions necessàries haura
 d’acord amb el Projecte i les prescripcions del Direc
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reuneixi, a judici de la Direcció, 
meabilitat i capacitat portant, es 
 mínim de vint (20) centímetres 

onent dels Quadres de Preus als 
Direcció d’Obra i mesurats sobre 

ió dels preus corresponents dels 
úbics realment excavats, prèvia 

ol·locaran de manera que el talús 
ior de les esculleres segons es 

ora o mitjà anàleg, i una vegada 
s i paral·lels al talús. 

l que correspongui a les diferents 
güents puntualitzacions: 

 vuitanta (80) centímetres poden 

nta (50) centímetres, no sent 

metres, i reservant-se la Direcció 

a d’aquella en el cas de que els 

àrrec per a l’Administració. 

ons de la llera de projecte, sigui 

’escullera serà l’assenyalada en el 

arà aquesta, des del punt teòric 

 la roca, en una profunditat de 

nt un encaix en el que es recolza 

olzament de la pedra base ha de 

per la perpendicular al parament 

culament i/o lliscament motivats 

colzament. Una vegada assentada 

a un nivell pròxim al del fons de la 

unditat menor de seixanta (60) 

recció d’Obra, no es col·locaran 

es hauran de realitzar-se per part 
del Director de les Obres. 

Els talu
lliures d

Es disp
produe
en el P
davant 

Si el Pr
directam
centíme
sobre e

El reble
al terre
geotèxt

La pedr
Project
l’esculle
geotèxt
malmès

El front
que sob

Concert

Les care
arestes

Hi haur
col·late

Els fora
de man

Les care

El perce
superfíc

o

o

o

Operac

En aque

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

Els talussos a ser protegits per l’escullera hauran de
lliures de materials tous, restes vegetals i altres mat

Es disposarà una capa filtre sobre la superfície pr
produeixi la segregació del material. Es podrà pres
en el Projecte, atenent a que l’escullera tingui co
davant la meteorització i no es preveuen fluxos d’ai

Si el Projecte especifica la disposició de un feltre g
directament sobre la superfície preparada. Els s
centímetres (30 cm). Els geotèxtils se solaparan de f
sobre el d’aigua avall. 

El reblert s’iniciarà en el peu, progressant cap a la z
al terreny mitjançant dispositius aprovats pel Dire
geotèxtil serà l’especificat pel Projecte o, en el seu d

La pedra es col·locarà de forma que s’obtinguin 
Projecte. No s’admetran procediments de posta 
l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geo
geotèxtils des d’una altura superior a trenta ce
malmès durant aquestes operacions, serà reparat o

El front de l’escullera serà uniforme i estarà manc
que sobresurtin o formin cavitats respecte de la sup

Concertat de l’escullera 

Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el 
arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.

Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especi
col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes

Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mid
de manera que el conjunt quedi massís i que la escu

Les cares vistes han de tenir una superfície sensible

El percentatge de cares vistes que pertanyin a bloc
superfície: 

o Pes de la escullera < 1 t: >= 80% 

o Pes de la escullera entre 1 i 2 t: >= 75% 

o Pes de la escullera > 2 t: >= 70% 

Operacions compreses a la unitat d’obra 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen les següents op

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

auran de presentar una superfície regular, i estar 
ltres materials indesitjats. 

rfície preparada del talús, cuidant de que no es 
drà prescindir de la capa filtre quan així s’indiqui 

tingui como a única missió la protecció del talús 
uxos d’aigua. 

 feltre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se 
da. Els solapaments seran de al menys trenta 
aran de forma que el situat aigua amunt es recolzi 

cap a la zona alta del talús. El geotèxtil s’ancorarà 
 pel Director de les Obres. En tot cas el tipus de 
n el seu defecte, pel Director de les Obres. 

tinguin les seccions transversals indicades en el 
e posta en obra que provoquin segregacions en 
e o geotèxtil. L’escullera no s’abocarà sobre els 

nta centímetres (30 cm). Qualsevol geotèxtil 
eparat o substituït a càrrec del Contratista. 

rà mancat de lloms o depressions, sense pedres 
de la superfície general. 

 amb el pla del talús definit en el projecte, sense 
erfície. 

especificat, de manera que un bloc sempre sigui 
n un pes especificat. 

s de mida més petita, que es falcaran amb força, 
e la escullera resulti amb el suficient travament. 

 sensiblement plana i regular. 

in a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 

üents operacions: 

S 

i estar 

no es 
ndiqui 
l talús 

se 
trenta 
ecolzi 

corarà 
us de 

 en el 
ns en 
re els 
otèxtil 

edres 

, sense 

 sigui 

 força, 

er, en 
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o trasllat a peu d’o
o selecció per mid
o col·locació segon

el talús precís.

Per a la correcta execuc

Amidament i abonamen

S’amidarà per (m3) m
executada i en el seu pr
col·locació de la mate
especificats en els plàno

En el preu estan inclose
reposició de defenses. S
es regularitzarà amb for

Normes de referència

• UNE 83134 Ári

coeficiente de ab

• UNE EN 1097

áridos. Parte 2: M

• NLT 255 Estabil

desmoronamien

• NLT 260 Estabilid

de humedad-seq

• “Pliego de presc

3” en la seva ver

en el Plec de p

PG3/75, aprovat

els seus articles

4.2.13. Formigonat 

Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra 

o L'estudi i obtenc
necessaris per a 

o La fabricació, tra

o L'execució i tract

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

a peu d’obra de l’escullera 
 per mides 
ció segons mides sobre el talussos degudament refin
precís. 

a execució de la unitat d’obra, s’emprarà la maquinàr

bonament 

) metres cúbics, segons els plànols de perfil
 el seu preu es troben incloses, la compra de l’esculle
la mateixa sobre els talussos prèviament refinat

 els plànols.    

n incloses les despeses per a poder col.locar l’esculle
fenses. Si fós precís, a judici de la Direcció d’Obra, la 
 amb formigó abonant el preu corresponent. 

rència 

134 Áridos para hormigones. Determinación de las

nte de absorción y contenido en agua del árido grues

 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades m

Parte 2: Métodos para la determinación de la resisten

5 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca

onamiento en agua. 

 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frent

sequedad. 

de prescripciones técnicas generales para obras de 

 seva versió actualitzada del 6 d’abril de 2.004 (4ª ed

lec de prescripcions tècniques generals per a obre

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual

 articles 

igonat  

t d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitado

 i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formig
ris per a la fabricació i posada en obra. 

cació, transport, posada en obra i vibratge del formig

ció i tractament dels junts. 
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ent refinats i deixant a la vegada 

aquinària adequada. 

e perfils transversals de l’obra 
 l’escullera, el trasllat a l’obra i la 

t refinats i deixant els talussos 

 l’escullera, incloent esgotament i 
’Obra, la superfície d’assentament 

n de las densidades, porosidad, 

ido grueso. 

edades mecánicas y físicas de los 

a resistencia a la fragmentación. 

de roca frente a la acción del 

oca frente a la acción de los ciclos 

bras de carreteras y puentes PG-

4 (4ª edició). Aquest plec es basa 

r a obres de carreteres i ponts 

n el qual s’han modificat i ampliat 

i limitadora: 

e formigó, així com els materials 

l formigó. 

o

o

o

o

Per a l'i
fixació 
s'iniciar
amb su
sense a

Així ma
per a ca

Pla de f

El pla 
contrac

En el pl

o 

o 

Per a ca

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Respect
del cura
regs de
que es
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o La protecció del formigó fresc, el curat i els p

o L'acabat i la realització de la textura superfic

o L'encofrat i desencofrat. 

o Qualsevol treball, maquinària, material o ele
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovac
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofra
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El co
amb suficient antelació per a que les esmentade
sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al comença
per a cada element de l'obra, que haurà de ser apro

Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació 
contractista seguirà per a la bona col·locació del for

En el pla es farà constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de form
emprar en cada unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigon

Per a cada unitat es farà constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant b
abocament directe, i d'altres). 

 Característiques dels mitjans mecànics.

 Personal. 

 Vibradors (característiques i nombre 
possible avaria). 

 Seqüència reblert dels motlles. 

 Mitjans per evitar defectes de formig
persones (passarel·les, bastides, taulons 

 Mesures que garanteixin la seguretat del

 Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, semp
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua n
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant
que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

rat i els productes de curat. 

 superficial. 

rial o element auxiliar necessari per a la correcta i 
 

l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
 l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
ció. El contractista està obligat, per tant, a avisar 

mentades comprovacions puguin ser realitzades 

començament dels treballs un pla de formigonat 
 ser aprovat per la direcció d'obra.  

licitació de la forma, mitjans i procés que el 
ió del formigó. 

 de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 

ormigonat. 

nçant bomba, amb grua i cubilot, canaleta,

cànics. 

ombre d'aquests, indicant els de recanvi per 

e formigonat per efecte del moviment de les 
, taulons o d'altres). 

retat dels operaris i personal de control. 

ua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
b aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
constant humitat de l'element a base de recintes 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil 

S 

recta i 

cació i 
rs. No 
avisar 

tzades 

igonat 

ue el 

igó a 

aleta, 

i per 

e les 

ínima 
ràdics 
cintes 
otextil 
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permanentment amara
plàstics. 

En cas que no sigui pos
que s'aplicaran immed
immediatament despré
material filmògen estè
constituirà el junt de for

Queda totalment prohib
les instruccions de la dir

4.2.14. Armats 

Especejaments 

Com a norma general, e
amb suficient antelació, 
a formigonar. 

Aquest especejament co
els plànols, indicant cla
longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i e
garantir la correcta pos
com “borriquetes”, rig
vindran numerades en
respectius. 

En la fulla d'especejame

Separadors 

Les armadures inferiors
separadors de morter d
recobriment. El seu no
serà superior a 250 kg/c

Per a les armadures late
en plànols per a l'armad

Totes les armadures d'a
puguin desplaçar-se du
seus plànols (paral.lels a
d'aquestes. 

Es tindrà especial aten
encofrats i després d'ha

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

t amarats en aigua, sistema de reg continu o cobrim

sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús
 immediatament després del formigonat en cas

t després del desencofrat en el seu cas. Se garant
gen estès a tota la superfície de l'element, excep
nt de formigonat. 

nt prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (c
 de la direcció d'obra. 

eneral, el contractista presentarà a la direcció d'obra
ntelació, una proposta d'especejament de les armad

ament contindrà la forma i mides exactes de totes le
icant clarament el lloc a on es produeixen els empa

tallarà i especejarà perfectament totes les armadures
ecta posició de les armadures segons els plànols d
tes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i
rades en la fulla d'especejament, i en correspon

ecejament vindran expressats els pesos totals de cad

 inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'ind
l seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La
 250 kg/cm². 

ures laterals els separadors seran de plàstic, adequa
a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per 

dures d'arrencament dels fonaments es fixaran  sufi
se durant el formigonat. Les armadures de les p

aral.lels als paraments), i entre ells per a mantenir am

cial atenció en aplicar els productes de desencofra
rés d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
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 o cobriment complet mitjançant 

erà a l'ús de materials filmògens, 
t en cas de superfície lliure, o 
e garantirà un gruix suficient de 
t, excepció feta de la part que 

rmigó (cocos, rentats, etc.) sense 

ió d'obra per a la seva aprovació, i 
s armadures de tots els elements 

 totes les armadures definides en 
mpalmaments, i el nombre i 

madures auxiliars necessàries per 
lànols durant el formigonat, tals 
. Totes i cada una de les figures 
orrespondència amb els plànols 

ls de cada figura. 

la llinda es sustentarà mitjançant 
ruix l'indicat en els plànols per al 
uadrat. La resistència del morter 

, adequats al recobriment indicat 
e (4) per metre quadrat. 

ran  suficientment per evitar que 
de les piles es rigiditzaran en els 

ntenir amb correcció la geometria 

sencofrat abans de col.locar els 
 

Els sep
procedi
adheren

4.2.1

Definici

Elemen
d’obres

Execuci

Els cind
resistèn
les càrr
conseq
la mass

Els lími
movime

Quan la
una veg
l'ordre 

Els enco
manera

Les sup

Els enc
formigó

El Cont
resultin
l'encofr
podrà 
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mil·líme

Quan s'
preveur
permet
distànc
arribi a 

Els elem
posició 
a dipòs

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

Els separadors laterals de les armadures es col·lo
procedir al formigonat es comprovarà que les ar
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al 

15. Encofrats 

Definició 

Element de fusta, metàl·lic o material anàleg, des
d’obres de formigó morter o similar. 

Execució 

Els cindris i encofrats, així com les unions del
resistència i rigidesa suficient per resistir, sense as
les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa
conseqüència del procés de formigonament i espec
la massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats s
moviments locals i la mil.lèssima de la llum per al co

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metre
una vegada desencofrada i carregada la peça, aque
l'ordre del mil·lèsim de la llum), per aconseguir un a

Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdu
manera de compactació prevista. 

Les superfícies interiors dels encofrats estaran nete

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar q
formigó.  

El Contractista adoptarà les mesures necessàrie
resultin ben acabades; col·locant, si cal, angular
l'encofrat, o utilitzant un altre procediment simila
podrà autoritzar, no obstant això la utilització d
achaflanar les esmentades arestes. No es to
mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit grui
preveure en les parets laterals dels encofrats finest
permetre des d'elles la compactació del formigó. 
distància vertical i horitzontal no més gran d'un m
arribi a la seva alçada. 

Els elements separadors a utilitzar en els encofrats
posició durant el procés de formigonat seran de due
a dipòsits d'aigua o elements que vagin a quedar 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
e les armadures no estan recobertes d'òxid no 

cedirà al raspallat de les barres. 

àleg, destinat a servir de motlle per a l’execució 

ions dels seus diferents elements tindran una 
, sense asentaments ni deformacions perjudicials, 

turalesa que puguin produir-se sobre ells com a 
t i especialment, les degudes a la compactació de 

cofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als 
 per al conjunt. 

is metres, es disposarà l'encofrat de manera que, 
ça, aquesta present una lleugera contrafletxa (de 
guir un aspecte agradable. 

ir pèrdues apreciables de beurada, adequada a la 

ran netes en el moment del formigonat.  

evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 

cessàries perquè les arestes vives del formigó 
, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de 
nt similar en la seva eficàcia. La Direcció d'Obra 
lització de llistons bisellats “berenjenos” per a 
 es toleraran imperfeccions majors de cinc 

petit gruix a formigonar d'una vegada, s'hauran de 
ats finestres de control, de suficient dimensió per 
ormigó. Aquestes obertures es disposaran a una 
n d'un metro (1m) i es tancaran quan el formigó 

ncofrats per tal de mantenir-los rígids en la seva 
an de dues classes. Per a la primera que correspon 
 quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer 

S 

ns de 
id no 

ecució 

n una 
icials, 

com a 
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als 

a que, 
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tipus “Diwidag” o simila
una distància del param
deuen omplir-se els buit

Per a la segona classe q
ser com els de la prim
protegits per un eleme
l'element metàl·lic es p
massa de formigó s'omp

En cap cas es permetrà 

Per tal de facilitar la r
desencofrants, que cal 
l'encofrat se situï en po
s'assenyala que podra
compostos de silicones, 
de gas-oil, greix corrent

Desencofrat i desapunt

Tant els diferents elem
apuntalaments i cindr
recomanant-se, quan e
sorra, gats o altres dispo

Les operacions anterior
per suportar amb sufici
va a estar sotmès duran
seguretat no resulti en c

Quan es tracti d'obres d
els perjudicis que pogue
assaigs d'informació (ve
formigó i poder fixar con

En el cas de murs per a 
hores des de la posada e

Es posarà especial aten
juntes de retracció o dil

A títol orientatiu poden
per la fórmula expressa
fabricats amb ciment P
condicions ordinàries.

En l'operació de desen
elements anàlegs, dur

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

” o similars que quedaran embegudes en el formigó
el parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a
e els buits que queden amb un morter adherent sens

 classe que correspon a la resta d'elements, els elem
e la primera classe, o bé elements metàl·lics de f
n element de plàstic (“macarró”) de tal manera que
l·lic es pugui retirar completament. Els extrems de

igó s'omplen posteriorment amb un morter adherent

ermetrà l'ocupació d'elements separadors de fusta.

tar la retirada de les peces que constitueixen els enc
, que cal aplicar-se amb la suficient antelació de man
tuï en posició, i pugui afectar a la neteja de l'arma
e podran col·locar-se com desencofrante els 
ilicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o
 corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 

esapuntalament 

nts elements que constitueixen l'encofrat (costan
 i cindris, es retiraran sense produir sacsejades
, quan els elements siguin de certa importància,
res dispositius anàlegs per aconseguir un descens un

 anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui
b suficient seguretat i sense deformacions excessiv

ès durant i després del desencofrat o desapuntalam
sulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra

d'obres d'importància i no es posseeixi experiència 
ue poguessin derivar-se d'una fissuració prematura fo

ació (vegeu article 89 de la Instrucció EHE) per conè
r fixar convenientment el moment del desencofrat o d

rs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans qu
 posada en obra del formigó. 

cial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pu
cció o dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha

iu poden utilitzar-se els terminis de desencofrado o 
expressada en la Instrucció EHE. La fórmula és nom
ciment Pòrtland i suposat que el seu enduriment
nàries. 

e desencofrat és norma de bona pràctica mante
egs, durant dotze hores, desenganxats del formi
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l formigó amb els seus extrems a 
iorment a la retirada de l'encofrat 
rent sense retracció. 

, els elements separadors podran 
·lics de filferros o platines, però 
nera que després del formigonat 
trems del forat que queda en la 
adherent.  

e fusta. 

n els encofrats deurà fer-se ús de 
 de manera que no escorri quan 

e l'armadura. A títol d'orientació 
te els vernissos antiadherents 
n aigua o greix diluïda, evitant l'ús 

 (costaners, fons, etc.) com els 
csejades ni xocs a l'estructura, 
tància, l'ús de falques, caixes de 
scens uniforme  dels suports. 

gó tingui la resistència necessària 
 excessives, els esforços als quals 
puntalament. Es recomana que la 
r a l'obra en servei. 

eriència de casos anàlegs o quan 
atura fossin grans, es realitzaran 

per conèixer la resistència real del 
cofrat o desapuntalament. 

 abans que hagin transcorregut 48 

t que pugui impedir el joc de les 
n'hi ha. 

frado o desapuntalament donats 
a és només aplicable a formigons 
duriment s'hagi dut a terme en 

a mantenir els fons de bigues i 
el formigó i a uns dos o tres 

centíme
trencam

Igualme
elemen
assaigs 

Es crida
també 
en les p

Dins de
millor, p

Amidam

Els enc
encofra

El preu 
elemen
formigo

També 

4.2.1

Les uni
Particul
com a 
Directo
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centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar e
trencament, instantània o no, d'una d'aquestes pec

Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxe
elements, com índex per decidir si s’ha continuar l'
assaigs de càrrega de l'estructura. 

Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons j
també el seu mòdul de deformació, presenta un v
en les possibles deformacions resultants. 

Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofr
millor, per tal d'iniciar com més aviat millor les oper

Amidament i abonament 

Els encofrats s’amidaran per metres quadrats (m
encofrada i s’amidarà sobre plànol.  

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacion
elements que ho precisin) per a evitar qualse
formigonat i primer enduriment del formigó. 

També inclou el tractament antiadherent i el desen

16. Unitats d’obra no incloses en el Plec de P

Les unitats d’obra no incloses expressament en el
Particulars o bé als plànols del Projecte, s’executara
com a regles de bona construcció i les indicacions
Director de l’Obra. 

  

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

evitar els perjudicis que pogués ocasionar el 
stes peces al caure des de gran altura. 

de fletxes durant el desapuntalament de certs 
tinuar l'operació i fins i tot si convé o no disposar 

migons joves, no només la seva resistència, sinó 
nta un valor reduït; el que té una gran influència 

esencofrado haurà de realitzar-se com més aviat 
r les operacions de curat. 

adrats (m2) de superfície de formigó realment 

peracions necessàries (inclosa la cintra en aquells 
r qualsevol moviment de l’encofrat durant el 

el desencofrat. 

Plec de Prescripcions Tècniques 

nt en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
xecutaran d’acord amb allò sancionat pel costum 

dicacions que per aquest afer assenyali el Tècnic 
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ar el 

 certs 
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4.2.17. Partides alçad

Les partides que figur
Particulars, o en els Qua
íntegrament al Contract

Les partides alçades "a 
52 del "Plec de Clàusul
Preus No 1 i, en el seu d

En cas d'abonament "se
oferta econòmica, les 
s'abonarà únicament l'im

 

4.3. RESPONSABILITA

El Contractista serà res
perjudicis, directes o in
serveis públics o priva
personal al seu càrrec o

Els serveis públics o pr
d’una manera immediat

Les persones que resu
adequadament. 

Les propietats públique
càrrec, restablint les sev
en qualsevol altre forma

Així mateix, el Contracti
durant l’execució de 
Tècnic Director de les m

4.4. OBLIGACIONS D

El contractista designa
clàusules per a Contract

En relació a “l’Oficina d'
i 9 del mencionat "Plec
l'Estat". El Contractista
comprometre en la licita

El personal del Contr
compliment de les seve

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

des alçades 

ue figuren com de "pagament íntegre” en les 
n els Quadres de Preus, o en els Pressupostos Parcia
 Contractista una vegada realitzats els treballs als qua

ades "a justificar” es pagaran d'acord amb el que s'h
 Clàusules Administratives Generals"; es justificaran
 el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la ju

ment "segons factura" el Contractista tindrà en comp
ica, les despeses corresponents a pagaments pe
ment l'import de les factures. 

SABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

 serà responsable durant l’execució de les obres de
ctes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualse
 o privats, com a conseqüència dels actes, omiss
 càrrec o d’una deficient organització de les obres.

lics o privats que resultin perjudicats hauran de se
mmediata. 

que resultin perjudicades tindran d’ésser recomp

públiques o privades que resultin afectades, tindran
seves condicions primitives o compensant els d

tre forma acceptable. 

ontractista serà responsable de tots els objectes que
 les obres, havent de donar immediatament co

de les mateixes i col·locar-les sota la seva custòdia.

CIONS DEL CONTRACTISTA 

 designarà el seu "Delegat” d'obra en les condici
 Contracte d'obres de l'Estat. 

ficina d'Obra” i "Llibre d'Ordres”, es regirà pels que 
at "Plec de Clàusules Administratives Generals per 
tractista està obligat a dedicar a les obres el per
n la licitació.  

el Contractista col·laborarà amb el Director, i l
 les seves funcions. 
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en les Prescripcions Tècniques 
os Parcials o Generals, es pagaran 
ls als quals corresponen. 

l que s'ha estipulat en la clàusula 
stificaran a partir del Quadre de 
e la justificació de Preus. 

 en compte en el càlcul de la seva 
ents per Administració, ja que 

obres de tots els desperfectes o 
a qualsevol persona, propietat o 
s, omissions o negligències del 

obres. 

an de ser reparats, al seu càrrec, 

 recompensades, a càrrec seu, 

, tindran de ser reparades, al seu 
sant els danys o perjudicis causats 

ectes que es trobin o descobreixin 
ament compte de les troballes al 

dia. 

 condicions que determinen les 

els que disposin les Clàusules 7,8 
rals per la realització d'Obres de 
s el personal tècnic, que es va 

ctor, i la Direcció, pel normal 

4.4.1

L’Adjud
tècnic t
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1. Personal necessari del Contractista 

L’Adjudicatari haurà de tenir al front dels treballs
tècnic titulat de grau superior, responsable del m
tècnic haurà de ser comunicat a l’Administració
substitució per un altre que mereixi la seva aprovac

Amb independència del tècnic responsable esment
amb el personal necessari pel desenvolupament 
termini de l’obra. 

Les relacions de treball o vincle professional, remun
i higiene en el treball i demés condicions establ
concertades entre el personal i l’Adjudicatari, amb
incompliment, apart de la jurisdicció a qui cor
incompliment de la Contracta. 

2. Despeses a càrrec del Contractista 

Seran a compte del Contractista les despeses: 

Originades pel replanteig general de les 

replantejaments parcials de les mateixes. 

De construcció, moviment i retirada de tota clas

De lloguer o compra de terrenys per a magatzem

De protecció de provisions i de la pròpia obra 

requisits vigents per emmagatzematge d’explos

De neteja de deixalles i escombraries. 

De construcció durant el termini de la seva u

d’accés a trams total o parcialment acabats. 

De construcció d’accessos i camins d’obra i la se

De conservació dels desguassos. 

Del subministrament, col·locació i conservació

senyalització de les obres. 

De trasllat de les instal·lacions, eines, mate

acabament. 

De muntatge, conservació i retirada de les insta

energia elèctrica necessària per a les obres, així 

De demolició de les instal·lacions provisionals

De retirada dels materials inservibles i correcció

evidència pels corresponents assaigs i proves.

El Contractista restarà obligat a pagar totes les de
pugui originar la licitació i la formalització del Contr

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

 treballs a què es refereix aquesta contracta, un 
le del mateixos. El nomenament de l’esmentat 

inistració, qui podrà acceptar-lo o bé exigir la 
 aprovació. 

 esmentat l’Adjudicatari realitzarà les prestacions 
pament dels treballs d’acord amb el programa i 

al, remuneració, previsió social i laboral, seguretat 
s establertes per la legislació vigent, s'entenen 

tari, amb indemnització de l’Administració. El seu 
qui correspongui el seu coneixement, implica 

de les obres o la seva comprovació i els 

 tota classe de construccions auxiliars 

agatzem de maquinària i materials 

pia obra contra tot dany o incendi, acomplint els 

 d’explosius i carburants 

a seva utilització de petites rampes provisionals 

 

ra i la seva posterior demolició, si fos necessari. 

servació dels mitjans necessaris per l'adequada 

s, materials i neteja general de l’obra al seu 

 les instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

res, així com la compra d’aigua i corrent. 

ionals. 

correcció de les deficiències observades i posta en 

roves. 

s les despeses d’anuncis, escriptures i altres que 
el Contracte, i els Impostos. 
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El Contractista restarà o
1’1% del Pressupost d’E

4.4.3. Neteja de les

És obligació del Contrac
la realització de les mat
perquè les obres ofereix

En cloure les obres, s’h
d’obstacles, fer desapa
arranjar els desperfecte

Totes les despeses que e

4.4.4. Mesures d’or

El Contractista resta obl
una bona marxa alhora 

En tot cas el Constructo
les obres, de tots els ac
qualsevol altra person
annexes. 

4.4.5. Condicions pe

Si s’esdevingués algun c
formació de preus con
unitaris del Projecte. 

La fixació dels preus s’h
d’aplicar. Si per algun m
Contractista romandrà o

Els preus seran sotmeso

4.4.6. Termini de ga

Acabades les obres, el C
la recepció provisional 
"Reglamento de Contrat

de garantia, que serà de

Durant el termini de ga
anant al seu càrrec les d

Acabat el termini de g
realitzarà d’acord amb
quedant el Contractista
conforme i sense cap ob

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de C
post d’Execució Material. 

ja de les obres 

l Contractista mantenir netes les zones de les obres i
e les mateixes, així com adoptar les mesures i execu
s ofereixin un bon aspecte. 

bres, s’hauran de deixar les superfícies en perfecte
r desaparèixer les instal·lacions provisionals que n
perfectes que s’haguessin pogut produir. 

ses que es produeixin per aquests motius aniran a cà

res d’ordre i seguretat 

resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i se
a alhora que segura, dels treballs. 

onstructor serà única i exclusivament el responsable
ts els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear
 persona o Entitat, assumint conseqüentment to

ons per a fixar preus contradictoris d’obres no pre

s algun cas excepcional o imprevist en què sigui ab
reus contradictoris, aquests preus s’hauran de fixa

 

preus s’haurà de fer precisament abans de l’execuci
 algun motiu l’obra hagués estat executada abans d’

mandrà obligat a conformar-se amb el preu que pe

 sotmesos a la corresponent aprovació de la superior

ini de garantia 

bres, el Contractista ho posarà en coneixement de la 
visional que es realitzarà amb les formalitats prev

e Contratación". A partir d’aquest moment començ
e serà de dotze mesos. 

ini de garantia, el Contractista està obligat a la seva
rrec les despeses que es produïssin. 

ini de garantia, es procedirà a la recepció definiti
ord amb el que estableix l’Article 63 del "Reglam

tista rellevat de tota responsabilitat Administ
se cap observació, però quedant encara la responsab
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ses de Control de Qualitat igual a 

s obres i els seus voltants, durant 
s i executar els treballs necessaris 

 perfecte estat de neteja, lliures 
ls que no siguin ja necessàries i 

iran a càrrec del Contractista. 

rdre i seguretat necessàries per a 

ponsable al llarg de l’execució de 
r o crear el seu personal, a ell o a 
tment totes les responsabilitats 

es no previstes 

 sigui absolutament necessària la 
 de fixar d’acord amb els preus 

l’execució de l’obra a la qual s’ha 
 abans d’omplir aquest requisit, el 
que per aquesta s’assenyali. 

 superioritat. 

nt de la Propietat, procedint-se a 
tats previstes en l’Article 61 del 
 començarà a comptar el termini 

a la seva conservació i vigilància, 

 definitiva de les obres, que es 
"Reglamento de Contratación", 
dministrativa, si la recepció fos 
sponsabilitat Civil, que podrà ser-

li exigid
d’acord
amb la 
precís.

4.4.7

L'existè
les Obr

El Cont
mínime
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possible
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li exigida per danys i perjudicis dins dels 10 anys
d’acord amb l’Article 1.582 en relació amb l’Article 
amb la liquidació final es sotmetrà a l’aprovació de 
precís. 

7. Existència de trànsit durant l’execució 

L'existència de determinats vials, que es tinguin qu
les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica p

El Contractista programarà l'execució de les Obres
mínimes, i si fos necessari, construirà els desviam
sense que això sigui motiu d'increment del preu del

Les despeses ocasionades per aquests conceptes, 
mencionats, es consideraran inclosos en els preus
ser objecte de reclamació. En cas de què això impliq
parts de les Obres per fases, aquestes seran def
possible cost addicional es considerarà inclòs en els

8. Interferències amb altres Contractistes

El Contractista programarà els treballs de manera 
Obres, sigui possible realitzar altres treballs i 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altre

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de
obres, per fases que marcarà la Direcció de le
determinades unitats d'obra totalment acaba
complementaris mencionats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals par
la mencionada execució per fases, es consideraran
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

9. Abonament i abonament 

Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en
Prescripcions Tècniques Particulars, l’amidament d
període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la

Per les obres o parts d'obra les dimensions i carac
posterior i definitivament ocultes, el Contractista e
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitz
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 
Contractista o el seu delegat. 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

 10 anys comptats des de la recepció definitiva, 
 l’Article 1.909 del Codi Civil. La recepció definitiva 
vació de la Superioritat, la qual decidirà el que fos 

ecució de les obres 

nguin que mantenir en servei durant l'execució de 
nòmica per part del Contractista. 

es Obres de manera que les interferències siguin 
 desviaments provisionals que siguin necessaris, 
 preu del Contracte. 

nceptes, i per la conservació dels vials de servei 
ls preus del Contracte, i en cap moment podran 

ixò impliqui la necessitat d'executar determinades 
eran definides per la Direcció de les Obres, i el 
òs en els preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

ctistes 

 manera que, durant el període d'execució de les 
alls i Obres Complementàries, com poden ser 
s, o altres treballs. 

ordres de la Direcció referents a la execució de les 
ió de les obres, a fi de delimitar zones amb 
t acabades, per tal d’endegar els treballs 

tuals paralitzacions o increments de cost, degut a 
ideraran inclosos en els preus del Contracte, i no 
lamació. 

ent i en la forma que estableix aquest Plec de 
ament de les unitats d'obra executades durant el 

senciar la realització d'aquests amidaments. 

s i característiques de les quals hagin de quedar 
ractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
ui realitzar les corresponents amidaments i presa 

fineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
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Si no hi hagués avís am
aquest està obligat a acc

Abonament de les obre

Els preus unitaris que ap
als amidaments per obt

La descomposició dels
d'aplicació exclusiva a 
modificació de preus en
errors o omissions en la

Encara que la justifica
Memòria, s'emprin hipò
mà d'obra necessària, q
d'operacions necessàrie
proporció de varis corre
utilitzar-se com a base 
en un document meram

4.4.10. Control de qu

La Direcció d'Obra té fa
cregui adients en quals
material necessari per a

Quan el Contractista ex
segons els materials o
possibilitat o no de corr

Les mesures a adoptar 
s'assenyali. 

Les incorregibles, on l
comprometi la funcion
l’Administració, com a
capacitat de servei, o 
econòmica. 

Les incorregibles en que
enderrocades i reconst

Totes aquestes obres no
i en cas de no ser rec
arreglament a tercers, p

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

s avís amb antelació, l'existència del qual correspon
ligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre

 les obres 

is que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm
s per obtenir l’import d'Execució Material de cada un

ició dels preus unitaris que figuren en el Quadr
lusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats to
ons en la descomposició que figura en el Quadre de P

justificació de preus unitaris que apareix en el c
prin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'exe
ssària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, t

ecessàries per completar la unitat d'obra, dosificació
aris corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aq
 a base per a la modificació del corresponent preu 
t merament informatiu. 

rol de qualitat 

bra té facultat de realitzar els reconeixements, com
en qualsevol moment, havent el Contractista d'ofer
sari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'

ctista executés obres que resultessin defectuoses e
terials o mètodes de treball utilitzats, la Direc
 de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

adoptar per a procedir a la correcció de les correg

les, on la separació entre característiques obting
 funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

, com a incorregibles en que quedi compromesa
ervei, o acceptades previ acord amb el Contractist

s en que quedin compromeses la funcionalitat i la c
 reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del term

 obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les 
 ser reconstruïdes en el termini concedit, l’AMB 
ercers, per compte del Contractista. 
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orrespon realitzar al Contractista, 
ió sobre el particular. 

reus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
 cada unitat d'obra. 

l Quadre de Preus núm. 2, és 
 podent el contractista reclamar 
unitats totalment executades, per 
dre de Preus núm. 2. 

 en el corresponent Annex a la 
eal d'executar les obres (jornals i 
uinària, transport, nombre i tipus 
osificació, quantitat de materials, 
, etc), aquests extrems no podent 
nt preu unitari i estan continguts 

nts, comprovacions i assaigs que 
ta d'oferir-li assistència humana i 
 seran d'abonament especial. 

tuoses en geometria i/o qualitat, 
la Direcció d'Obra apreciarà la 

 corregibles, dins del termini que 

s obtingudes i especificades no 
, seran tractades a elecció de 
promesa la seva funcionalitat i 
ntractista, amb una penalització 

litat i la capacitat de servei, seran 
 del termini que s'assenyali. 

e en les condicions especificades, 
AMB podrà encarregar el seu 

La Direc
d'aques
condici

Aqueste
està ob
a dispo

De les 
l'obra.

El perso
sense d

La Dire
pressup
Directo

L'impor
segons 
d'obres

El labor
sol·licitu
funcion

A criter
s'abona

Els resu
l'Empre
telefòn
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Es regi
Admini

Així m
d’explo
Carrete
sigui
complim
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obr
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adien
condicions i l'adequat comportament de l'obra exec

Aquestes proves es realitzaran sempre en presènc
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci f

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que
l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, p
sense dret a cap indemnització per al Contractista.

La Direcció d'Obra si ho considera convenient, 
pressupostos sobre control de qualitat de les unit
Director de les obres, escollint el que sigui més adeq

L'import, fins l'1,5% del Pressupost de l'Execució 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Admin
d'obres de l'Estat. La resta, si hi fos, serà abonat pel

El laboratori encarregat del control d'obra realitza
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres
funcionament: 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà am
s'abonaran, sempre a partir dels preus unitaris acce

Els resultats de cada assaig es comunicaran simul
l'Empresa Constructora. En cas de resultar 
telefònicament, a fi de poder emprendre les mesure

 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENT

Es regirà pel que s'estipula en les clàusules 
Administratives Generals". 

Així mateix es compliran els requisits vigents 
d’explosius, carburants, prevenció d'incendis, Re
Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tens

n d'aplicació en aquells treballs que, directe 
compliment del Contracte. 

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

e les obres o prèviament a la recepció provisional 
gui adients per a comprovar el compliment de 
bra executada. 

 presència del Contractista que, per la seva part, 
cessitin per a la seva correcta realització i a posar 

que faci falta a tal objecte. 

Acta que es tindrà present per a la recepció de 

 l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
actista. 

venient, demanarà als laboratoris homologats 
 les unitats d'obra, segons esquema aprovat pel 

més adequat a les condicions de l'obra. 

xecució Material serà a càrrec del Contractista, 
s Administratives Generals per a la contractació 

pel Promotor. 

a realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
les obres, d'acord amb el següent esquema de 

drà ampliar o reduir el nombre de controls que 
aris acceptats. 

an simultàniament a la Direcció de les Obres i a 
esultar negatius, s'anticiparà la comunicació 
s mesures necessàries amb urgència. 

S VIGENTS 

àusules corresponents del "Plec de Clàusules 

vigents per l’emmagatzematge i la utilització 
ndis, Reglaments de Policia i conservació de 
ixa tensió, i a totes les disposicions vigents que 

, directe o indirectament, siguin necessaris per al 

S 

isional 
nt de 

 part, 
 posar 

ció de 

'Obra 

logats 
at pel 

ctista, 
ctació 

prèvia 
a de 

ls que 

es i a 
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4.6. REPLANTEIG DE 

Amb anterioritat a l‘inic
procediran a la compr
constin al Projecte, aixe

A l'Acta de Replanteig 
clàusules contractuals, 
prendre dades sobre el 
Projecte amb la forma 
alguna discrepància es c
la posterior formulació d

A partir de les bases i pu
a executar que, per sí 
exteriors a la zona de do

Aquestes afeccions es fa
amb els compromisos so

Correspondrà al Contra
l'obra. El Contractista in
portar-los a terme. La D
els mètodes o temps d
forma i temps d'executa

La Direcció d'Obra far
efectuats. 

 

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

TEIG DE LES OBRES 

‘inici de les obres, el Contractista, conjuntamen
a comprovació de les bases de replanteig i punts 
cte, aixecant-se acta dels resultats. 

planteig s'hi farà constar que, tal i com estableixen
actuals, el Contractista, prèviament a la formulac
sobre el terreny per a comprovar la correspondència
a forma i característiques del citat terreny. En cas d
ncia es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb ca

mulació de plànols d'obra. 

ases i punts de referència comprovats es replanteja
, per sí mateixos o per motiu de la seva execució
na de domini o serveis existents.  

ions es faran constar a l'acta, a efectes de tenir-los e
omisos sobre serveis i terrenys afectats. 

ntractista l'execució dels replanteigs necessar
actista informarà a la Direcció d'Obra de la manera
me. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, pr
'executar-los. 

bra farà, sempre que ho cregui oportú, compro
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untament amb la Direcció d'Obra, 
 i punts fixos de referència que 

tableixen les bases del concurs i 
formulació de la seva oferta, va 
ondència de les obres definides al 
 En cas de que s'hagués apreciat 
a amb caràcter d'informació per a 

plantejaran els límits de les obres 
execució puguin afectar terrenys 

los en compte, conjuntament 

necessaris per a portar a terme 
 manera i dates en que programi 
acions al respecte i, en cas de que 
obres, prescriure correctament la 

, comprovacions dels replanteigs 

Barcelo

El Geòle

 

Sgnt: 
 
 

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

Barcelona, febrer de 2015 

El Geòleg Autor del Projecte: 

 

Sgnt:  Alex Nogués Otero 
 Llicenciat en Geologia 
 Núm. col·legiat: 7.305 
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1.  PRESCRIPCIONS T

1.1. PERFORACIÓ DE

Atenent a la realitat ma
dissenyar amb detall les
en obra d'un hidrogeòle
de prendre decisions re

El Contractista haurà d
d'aturada de les màquin
a la seva correcta instal·
filtrant ajustada a les ne

 

1.1.1.  Fondària 

La fondària dels pous ha
d'argiles explotada al di
cota 70. S'haurà de dei
inferior per a perme
arrossegament.  

1.1.2. Sistema const

Es recomana la construc

1.1.3. Diàmetre de p

El diàmetre de perforac

1.1.4. Diàmetre d'en

El diàmetre d'entubació

1.1.5. Revestiments

El material de revestime

La canonada filtrant s
permeables i abastant la
de tots els nivells poten

La ranura de la reixeta s

Els trams no productius

Totes les canonades hau

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ACIÓ DE POUS 

alitat marcadament heterogènia de la geologia de la
detall les captacions. Per aquest motiu és obligatòria
idrogeòleg senior amb experiència en la construcció
isions rellevants in situ. 

 haurà d'assumir, i així ha estat contemplat en el 
s màquines de perforació que s'associïn al subministr
ta instal·lació, en especial les els materials calibrats d

a a les necessitats dels pous. 

 

s pous ha de ser suficient per a captar els nivells sor
ada al dipòsit de Can Planas, el que suposa perforar a
à de deixar un marge de seguretat de 2 metres per
a permetre l'acumulació dels materials fins q

ma constructiu 

 construcció dels pous amb un sistema rotopercussió

etre de perforació 

perforació serà de 300 mm. 

etre d'entubació 

ntubació serà de 185 mm de diàmetre exterior. 

stiments. 

evestiment recomanat és PVC d'alta densitat.  

filtrant serà de ranura troquelada i és disposarà
bastant la seva màxima potència. Això permetrà el de
lls potencialment productius i obtenir el màxim cabal

 reixeta s'haurà d'ajustar al pre-filtre escollit per a cad

oductius es revestiran amb canonada cega de PVC.

ades hauran de ser instal·lades amb centradors.  

 P
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gia de la zona, no es poden pre-
ligatòria la presencia continuada 
strucció de pous, ja que s'hauran 

at en el pla d'obra, els períodes 
bministrament dels materials per 
alibrats del prefiltre i la canonada 

ivells sorrencs per sota de la capa 
erforar aproximadament fins a la 
tres per sota del nivell de sorres 

 fins que puguin entrar per 

ercussió amb capçal dual. 

disposarà enfrontada als nivells 
etrà el desenvolupament correcte 
im cabal en el pou. 

 per a cada tram.  

e PVC. 
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1.

S'han d
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Les canonades de revestiment de tots els pous com
impedir l'entrada de fins.  

Es previsible que hi hagi més de un tram productiu
amb canonada filtrant tots els trams productius. 

.1.6. Espai anul·lar 

El prefiltre s'haurà de dimensionar correctament
seguint les directrius habituals. Cal esperar la pr
sorres o graves calibrades han de ser de granulo
prefiltres s'hauran de disposar de 30-50 cm per so
evitar arrossegaments dels materials dels taps de b
gruix mínim de 3 metres. La instal·lació de cadascun
comprovació de la correcta instal·lació del material
necessaris s'haurà de comparar amb els materials 

Entre trams productius s'hauran de disposar taps d
materials fins als prefiltres i als pous. 

.1.7. Control de l'execució 

El seguiment de la perforació, descripció de la 
referents als acabats finals dels pous la portarà a
demostrable suficient en feines similars. Serà l'enca
i serà l'interlocutor vàlid amb el Director d'Obra, qu
de qui dependrà directament. 

Independentment del sistema de perforació es pren
cada 0.5 m d'avançament que hauran de estar cla
per a la seva observació.  

El Contractista estarà en disposició de lliurar un info
la Direcció d'Obra. 

 EQUIPAMENT DE POUS 

.2.1. Bombes 

En principi, si les proves hidràuliques definitives no
de estar equipats amb bombes submergibles amb u
manomètrica total capaç d'impulsar l'aigua al punt 
a una fondària tal que quedin enfrontades a la rei
per a captar els nivells sorrencs per sota de les argil

.2.2. Sistemes auxiliars 

S'han d'instal·lar sondes automàtiques d'aturada i p

ICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

pous comptaran amb un tap de fons roscat per a 

productiu en un mateix pou. S'hauran de revestir 
ctius.  

ctament per als diferents materials a explotar, 
rar la presencia abundant de materials fins. Les 

 granulometria el més homogènia possible. Els 
 per sota i per sobre de la canonada filtrant per 

aps de bentonita. Aquests taps hauran de tenir un 
cadascun dels materials s'haurà de realitzar prèvia 
 material precedent. Els amidaments de materials 
terials emprats a la pràctica.  

ar taps de bentonita per a minimitzar l'entrada de 

 de la columna litològica i presa de decisions 
ortarà a terme un hidrogeòleg amb experiència 
rà l'encarregat de realitzar els informes dels pous 

'Obra, qui l'aprovarà a proposta del Contractista, i 

ó es prendrà una mostra dels materials perforants 
estar clarament identificats i disponibles a l'obra 

r un informe diari de perforació si així ho sol·licita 

itives no contradiuen les previsions, els pous han 
es amb un cabal nominal de 3.6 m3/h i una alçada 
 al punt d'abocament. Han de quedar instal·lades 

s a la reixeta més profunda del pou; la instal·lada 
 les argiles. 

urada i posada en marxa de les bombes. 

S 

 per a 

vestir 

lotar, 
es 

le. Els 
nt per 
nir un 
prèvia 
terials 

da de 

isions 
iència 
s pous 
tista, i 

orants 
l'obra 

l·licita 

s han 
alçada 
l·lades 
l·lada 
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S'ha d'instal·lar una can
l'accés per a mesures m

Els cables elèctrics ha
d'impulsió.  

S'ha d'instal·lar un comp
periòdiques, una vàlvul
vàlvula de retenció que 

 

1.3. PERFORACIÓ DE

La realitat marcadamen
detall els piezòmetres. 
d'un hidrogeòleg senior
de prendre decisions re

El Contractista haurà d
d'aturada de les màquin
a la seva correcta instal·
filtrant ajustada a les ne

 

1.3.1. Fondària 

La fondària dels piezòm
que queden per sobre
perforar aproximadame

La fondària dels piezòm
que queden per sota 
perforar aproximadame

En tots dos casos s'haur
sorres inferior per a p
arrossegament i evitar

1.3.2. Sistema const

Es recomana la constru
testimoni continu. Aque
una caracterització litol
revestiments filtrants a
les masses d'aigua i del 

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 una canonada piezomètrica amb un diàmetre mínim
esures manuals i per la instal·lació de sensors en cas n

ctrics han de quedar fermament subjectats amb

 un comptador volumètric que permeti en cas neces
a vàlvula comporta de mostreig que permeti obten

nció que eviti l’entrada d’aigua de les canonades cap 

ACIÓ DE PIEZÒMETRES 

cadament heterogènia de la geologia de la zona imp
metres. Per aquest motiu és obligatòria la presèn

eg senior amb experiència en la construcció de piez
isions rellevants in situ. 

 haurà d'assumir, i així ha estat contemplat en el 
s màquines de perforació que s'associïn al subministr
ta instal·lació, en especial les els materials calibrats d

a a les necessitats dels piezòmetres. 

ls piezòmetre superficial ha de ser suficient per a c
er sobre de les argiles explotades al dipòsit de Ca
madament fins a la cota 95.  

ls piezòmetres profunds ha de ser suficient per a ca
er sota de les argiles explotades al dipòsit de Ca
madament fins a la cota 70.  

os s'hauria de deixar un marge de seguretat d'un me
 per a permetre l'acumulació dels materials fins 
 i evitar-ne així la colmatació.  

ma constructiu 

 construcció dels piezòmetres amb un sistema de r
inu. Aquest sistema ha de permetre un bon acabat d
ació litològica òptima, necessària per a garantir una
ltrants així com per a millorar la comprensió de la g
gua i del balanç hídric local. 
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re mínim de 40 mm, que permeti 
s en cas necessari. 

ats amb brides a la canonada 

as necessari fer lectures manuals 
eti obtenir mostres d'aigua i una 
des cap al pou.  

zona impedeix pre-dissenyar amb 
a presència continuada en obra 
 de piezòmetres, ja que s'hauran 

at en el pla d'obra, els períodes 
bministrament dels materials per 
alibrats del prefiltre i la canonada 

 per a captar els nivells sorrencs 
it de Can Planas, el que suposa 

 per a captar els nivells sorrencs 
it de Can Planas, el que suposa 

 d'un metre per sota del nivell de 
ials fins que puguin entrar per 

ema de rotació amb extracció de 
 acabat dels piezòmetres així com 
ntir una correcta instal·lació dels 

ó de la geometria dels cossos, de 

En cada
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1.3.2.2.

El diàm

1.3.2.3.

El mate

La can
permea
dels niv
control

La ranu

Els tram
en els p

Totes le
suposar

Les can
per a im

1.

El prefi
seguint
sorres o
prefiltre
evitar a

L'aplic
expansi
l'espai a
zona no
seva co
mínim

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

En cada ubicació s’haurà de perforar primer el pie
superficial.  

1.3.2.1. Diàmetre de perforació 

El diàmetre de perforació serà de 143 mm. 

1.3.2.2. Diàmetre d'entubació 

El diàmetre d'entubació serà de 63 mm de diàmetre

1.3.2.3. Revestiments 

El material de revestiment recomanat és PVC.  

La canonada filtrant serà de ranura troquelad
permeables, abastant la seva màxima potència. Aix
dels nivells a mesurar i l'obtenció d'una mesura
control.  

La ranura de la reixeta s'haurà d'ajustar al prefiltre e

Els trams que no interessin mesurar (per exemple l
en els piezòmetres profunds) es revestiran amb can

Totes les canonades hauran de ser instal·lades am
suposar un obstacle a la instal·lació dels prefiltres i s

Les canonades de revestiment de tots els piezòmet
per a impedir l'entrada de fins.  

.3.3. Espai anul·lar 

El prefiltre s'haurà de dimensionar correctament
seguint les directrius habituals. Cal esperar la pr
sorres o graves calibrades hauran de ser de granu
prefiltres s'hauran de disposar de 30-50 cm per so
evitar arrossegaments dels materials dels taps de be

L'aplicació de bentonita s'haurà de fer lentamen
expansió, comprovant-ne la correcta relació de kg 
l'espai anular), segons les indicacions del producte
zona no saturada, s'haurà d'acompanyar de l'adició
seva correcta expansió. El tap de bentonita haur
mínim. 
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er el piezòmetre profund i desprès el piezòmetre 

diàmetre exterior. 

roquelada i s'instal·larà enfrontada als nivells 
ncia. Això permetrà el desenvolupament correcte 
 mesura adequada als objectius del sistema de 

refiltre escollit per a cada tram.  

xemple les argiles i els trams sorrencs superficials 
 amb canonada cega de PVC. 

·lades amb centradors sense que aquests puguin 
efiltres i segells de bentonita. 

iezòmetres comptaran amb un tap de fons roscat 

ctament per als diferents materials a explotar, 
rar la presencia abundant de materials fins. Les 
de granulometria el més homogènia possible. Els 

 per sota i per sobre de la canonada filtrant per 
aps de bentonita.  

lentament per tal de garantir la seva correcta 
ió de kg aplicats al volum mesurat (alçada dins de 
roducte finalment escollit. En cas d'aplicació a la  

e l'adició d'aigua a l'espai anular per a permetre la 
ita haurà de tenir un gruix de 3 metres com a 

S 

metre 

nivells 
rrecte 

a de 

ficials 

uguin 

roscat 

lotar, 
Les 

le. Els 
nt per 

rrecta 
ins de 
ió a la  
etre la 
om a 
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1.4. EQUIPAMENT D

1.4.1. Sensors de pr

Els piezòmetres, un cop
rang mínim de pression
descàrrega directa de d
sensors recolliran dade
interpretació dels assaig
minuts.  

1.4.2. Control de l'e

El seguiment de la pe
referents als acabats 
experiència demostrab
informes dels piezòmet
proposta del Contractist

Els testimonis extrets s'h
a la seva observació en 

El Contractista estarà en
la Direcció d'Obra. 

 

1.5. DESENVOLUPAM

Serà obligatòria la nete
fins a obtenir una aigua
per la Direcció d'Obra.

 

1.6. PRESA DE MOST

Les mostres d'aigua s'ha
mostrejar. En el cas del
mostres, sent recomana
La presa de mostres d'a
protocols fixats per l'Ag
d'aigües subterràn
web.gencat.cat/aca/doc
nies.pdf ) 
Els paràmetres mínim
(bicarbonats, clorurs, 
elèctrica, nitrits, amoni,

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

MENT DE PIEZÒMETRES 

ors de pressió 

s, un cop finalitzada la Fase II, han de disposar d'un s
 pressions de 20 m, data-logger propi i un cable de 
cta de dades sense necessitat d'extreure el sensor 
an dades amb una freqüència temporal que s'ha d
els assaigs de bombament però que s'estima que pod

rol de l'execució 

de la perforació, descripció de la columna litològ
cabats finals dels piezòmetres la portarà a term
mostrable suficient en feines similars. Serà l'enc
iezòmetres i serà l'interlocutor vàlid amb el Directo
ntractista, i de qui dependrà directament. 

xtrets s'hauran de disposar en caixes porta-testimon
vació en obra durant la perforació de cadascun dels p

estarà en disposició de lliurar un informe diari de per

OLUPAMENT I NETEJA. 

a la neteja amb aire comprimit i el desenvolupamen
na aigua clara. Aquestes operacions hauran de ser s
d'Obra. 

E MOSTRES D'AIGUA. 

igua s'hauran de prendre desprès del desenvolupam
l cas dels pous s'haurà d'aprofitar l'assaig de bomba

ecomanable prendre la mostra cap al final del bomba
stres d'aigua i la seva gestió fins al laboratori s'haur
 per l'Agència Catalana de l'Aigua en el document "P

ubterrànies" publicat a la seva 
/aca/documents/ca/aigues_subterranies/protocol_m

mínims ha analitzar seran els següents: anion
clorurs, sulfats, nitrats, calci, sodi, potassi, mag
, amoni, ferro, manganès i coure. 

 P
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ar d'un sensor de pressió amb un 
cable de connexió que permeti la 
l sensor del piezòmetre. Aquests 
e s'ha de determinar arrel de la 
 que podrà ser de l'ordre de 1 a 5 

a litològica i presa de decisions 
à a terme un hidrogeòleg amb 
erà l'encarregat de realitzar els 
l Director d'Obra, qui l'aprovarà a 

testimonis i restar disponibles per 
un dels piezòmetres. 

ri de perforació si així ho sol·licita 

lupament de pous i piezòmetres 
 de ser supervisades i acceptades 

volupament i neteja dels punts a 
e bombament per a la pressa de 

el bombament.  
ri s'haurà de realitzar seguint els 

ument "Protocols per al mostreig 
seva web (http://aca-

otocol_mostreig_aigues_subterra

nions i cations majoritaris 
ssi, magnesi), pH, conductivitat 

Si exist
volàtils.
 

1.7. 

Es reali
assaigs 
l'entorn
ne al m
bombam

Els assa

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Si existeixen indicis organolèptics d'alguna afec
volàtils...) la Direcció d'Obra podrà sol·licitar una an

 ASSAIG DE BOMBAMENT 

Es realitzarà un assaig de bombament per a cada p
assaigs de la Fase I van dirigits a millorar el con
l'entorn del dipòsit de residus per tal de no sobred
ne al màxim els costos tan d'execució com de man
bombament permetran dimensionar adequadamen

Els assaigs de bombament hauran de complir els seg

 S'instal·laran sensors de pressió a tots els p
de bombament. Aquest sensors poden ser e
per el control semi-automàtic. S'hauran de
l'assaig i s'hauran de retirar una setmana d
de tendències prèvies que es puguin solapa
estrictament per l'assaig. Es col·locaran a
mesurar tot el rang de descensos previstos
sensor. Els sensors es programaran amb una
setmanes prèvies i posteriors a l'assaig i de 
hores de la recuperació de nivells.  

 S'instal·larà un sensor baromètric en algun
(per exemple Pou nº 3) per a compensar les 

 Es proposa un cabal de bombament in
possibilitats màximes de producció del pou.
amb una freqüència suficient per a conèixer

 L'aigua extreta haurà de ser abocada a 
interferències amb el bombament.  

 El moment d'aturada del bombament haurà
d'Obra.  

 La bomba no podrà ser retirada del pou de 
hores de la seva aturada o s’hagi arribat a
minuts i en qualsevol cas es mesurarà e
immediatament abans i immediatament des

 Addicionalment a les mesures dels sensors d
10 rondes de mesures manuals en el total de
10 rondes més durant la recuperació, segui
cas d'alguna incidència important relativa
sobtada de cabal...) s'iniciarà un cicle de 10 r
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una afecció (hidrocarburs, compostos orgànics 
r una analítica més complerta.  

a cada pou d'una duració mínima de 24 hores. Els 
r el coneixement del funcionament hidràulic de 
o sobredimensionar la barrera hidràulica i limitar-

manteniment. Addicionalment els assaigs de 
adament l'equip de bombament per a cada pou.  

lir els següents requisits: 

ots els punts de control disponibles inclòs el pou 
den ser els mateixos que han de quedar instal·lats 
uran de col·locar una setmana abans d'iniciar-se 
tmana desprès per tal de determinar l'existència 

in solapar amb les variacions de nivell provocades 
ocaran a un fondària suficient per a permetre 
previstos, sempre dins del rang de pressions del 
 amb una freqüència màxima de 5 min. durant les 
saig i de 10 s durant el bombament i les primeres 

en alguna de les arquetes dels elements centrals 
nsar les dades dels sensor de pressió. 

ment inicial de 1 l/s. Aquest s'ajustarà a les 
 del pou. El cabal haurà de ser mesurat i registrat 
conèixer la seva evolució en el temps.  
cada a una distancia suficient per tal d'evitar 

nt haurà de ser conegut i aprovat per la Direcció 

l pou de bombament fins que hagin passat quatre 
arribat a un nivell estable durant un mínim de 5 
surarà el nivell piezomètric a l'interior del pou 

ent desprès de la seva extracció. 
sensors de pressió es duran a terme un mínim de 
l total de punts de control durant el bombament i 
ió, seguint la proposta temporal de la Taula 1. En 
 relativa al cabal (aturada involuntària, variació 
le de 10 rondes de mesures manuals. 

S 

gànics 

es. Els 
lic de 

-
igs de 

 

el pou 
al·lats 

se 
tència 
cades 
metre 
ns del 
nt les 

meres 

ntrals 

a les 
gistrat 

'evitar 

recció 

uatre 
 de 5 
l pou 

im de 
ment i 

En 
riació 
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Taula

Cicle d

2. PRESCRIPCIONS S

2.1. INFORMES D'EX

2.1.1. Pous i piezòm

S'elaborarà un diagram
avanci la perforació. El c

Dades generals 

- Denominació de
- Companyia perfo
- Equip de perfora
- Hidrogeòleg sup
- Data d'inici i aca
- Longitud previst
- Longitud final.
- Coordenades UT

Dades geològiques  

Es realitzarà una descri
forma que quedin repre

S'indicarà a quina fondà

Esquema constructiu

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Taula 1 - Cicle de mesures manuals associat a canvis impor

Cicle de mesures manuals Temps (h)

1 0.1 

2 0.5 

3 1 

4 1.5 

5 2 

6 3 

7 5 

8 8 

9 16 

10 24 

CIONS SOBRE LA VERIFICACIÓ DE L'OBRA ACA

ES D'EXECUCIÓ 

 i piezòmetres 

 diagrama de perforació per a cada pou i piezòmet
ació. El contingut mínim serà el següent. 

inació del pou. 
yia perforadora. 

e perforació. 
òleg supervisor. 
nici i acabament. 
d prevista. 
d final. 
nades UTM (X,Y,Z). 

 

a descripció litològica "de visu" agrupant els difere
din representats al menys tots els trams superiors a 0

na fondària ha aparegut l'aigua subterrània durant la

ructiu 
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is importants en el cabal. 

ps (h) 

BRA ACABADA 

iezòmetre a escala 1:100 segons 

ls diferents trams homogenis de 
eriors a 0.5 m. 

durant la perforació.  

S'indica

- 
- 
- 

S'indica

- 
- 

Es pres
les fein

2.

El Cont
indican

- 
- 
- 

El Cont
incloure

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.

Un cop 
funcion
un tem
el corre

 

2.2. 

Cada u

temps 

Preus d

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULIC

S'indicarà la posició final, potència i característiques

 Zones filtrants 
 Taps de bentonita. 
 Pre-filtres de material granulat. 

S'indicaran les incidències relatives a: 

 Percentatge de recuperació de testimoni (qu
 Canvis en l'execució respecte a les prevision

Es presentarà un informe per a cada pou i piezòmet
les feines de perforació. 

.1.2. Assaigs de bombament 

El Contractista lliurarà a AMB en format digital 
indicant en cada cas: 

 Fondària a la que es va col·locar el sensor.
 Data i hora precisa de l'inici de les mesures d
 Data i hora precisa de la seva retirada.  

El Contractista lliurarà a AMB un informe per a c
incloure: 

 Punt de bombament. 
 Equip de bombament. 
 Data i hora exacta d'inici i final del bombame
 Evolució de cabals al llarg del bombament.
 Incidències en el bombament i la seva justifi
 Punts de control. 
 Evolució de nivells en els punts de control.
 Mesures manuals en els punts de control.
 Incidències en els punts de control i la seva j

.1.3. Posada en marxa del sistema 

Un cop acabada la Fase II el Contractista, en presèn
funcionament del conjunt d'elements del sistema. E
un temps no inferior a tres hores i per la duració ex
el correcte funcionament del sensors amb una desc

 AMIDAMENT D'OBRA ACABADA 

Cada unitat d'obra realitzada es mesurarà i s'abon

temps o nombre d'unitats, en referència a la def

Preus del present projecte, afectats de la baixa corr
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rístiques de: 

imoni (quan sigui procedent) 
revisions, fent constar la data i hora.  

piezòmetre, signat per l'hidrogeòleg supervisor de 

 digital totes les dades dels sensors de pressió 

ensor. 
esures dins del punt de control. 

 per a cada assaig el contingut mínim del qual 

ombament. 
ament. 

justificació. 

ontrol. 
ntrol. 

i la seva justificació. 

n presència del Director d'Obra, farà una proba de 
istema. Es posaran en marxa els cinc pous durant 

uració exigida per la Direcció d'Obra. Es controlarà 
una descàrrega de dades en els vint piezòmetres.  

 i s'abonarà per volum, superfície, longitud, pes, 

a la definició donada, a cada cas, al Quadre de 

aixa corresponent a la oferta seleccionada. 

S 

sor de 

ressió 

l qual 

ba de 
urant 
rolarà 

 

, pes, 

re de 
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La medició es realitzarà

sobre plànols, esqueme

El Contractista assumirà

comprovacions. Aqueste

 

2.3. PREUS D'APLICA

Els preus unitaris del Q
inclosos els treballs aux
Plec.  

Per a que la unitat d'o
execució hauran de com
En cap cas tindrà dret e
o en omissions de cost d

El Contractista haurà d'a
contrari, i per tant no se

- Permisos i llicènc
- Despeses de c

tancaments, acc
- Despeses de net
- Despeses de ma

de manifest pels
- Les despeses de 

El preu unitari, que apa
amidaments per obtenir

Com a complement 
Administratives Genera
sempre, excepte presc
(inclòs drets de patent, 
de tots els materials usa
d'obra, maquinària, me
necessàries per acabar l

La descomposició dels p
exclusiva a les unitats d
preus en lletra del Quad
a la descomposició que 
de Preus figura una adv

 DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

realitzarà sobre unitats d'obra realment executada 

squemes, croquis o qualsevol altre documentació.

assumirà el cost els mitjans d'equip i personal nece

. Aquestes mesures serviran de base per a la valoraci

'APLICACIÓ. 

ris del Quadre de Preus, cobriran totes les despese
balls auxiliars, sempre que expressament no es dig

nitat d'obra es consideri abonable, els materials e
n de complir amb les prescripcions tècniques contin
rà dret el Contractista a cap reclamació fundada en l
 de cost de qualsevol dels elements que constitueixen

haurà d'assumir, sempre que en el contracte no s'hag
ant no seran objecte d'abonament les següents desp

s i llicències necessàries per a l'execució de l'obra.
s de construcció i retirada de tot tipus de 

ents, accessos i connexions. 
s de neteja i evacuació de residus. 
s de materials rebutjats i correcció de les deficiènc

ifest pels corresponents assaigs i proves. 
eses de Seguretat i Salut.  

, que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº1, 
r obtenir l'import de Execució Material de cada unita

lement al que es prescriu en la Clàusula 51 
s Generals", els preus unitaris que figuren en el Quad
te prescripció expressa en contra d'un document 
 patent, cànon de extracció, etc.),transport, càrrega

erials usats en l'execució de la corresponent unitat d'
ària, medis auxiliars, ferros, instal·lacions, norma
 acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes

ció dels preus unitaris que figuren en el Quadre de P
unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà
 del Quadre No 1, per les unitats totalment executad
ició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. En l'en
 una advertència a l'efecte. 
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ecutada i totalment acabada, no 

ntació. 

nal necessari per a les mesures i 

 valoració d'obra acabada.  

 despeses de l'execució material, 
no es digui el contrari en aquest 

terials emprats en ella i la seva 
s contingudes en el present Plec. 
ada en la insuficiència dels preus 
titueixen els preus referits.  

 no s'hagi previst explícitament el 
nts despeses: 

l'obra. 
pus de construccions auxiliars, 

deficiències observades i posades 

us nº1, serà el que s'aplicarà als 
ada unitat d'Obra. 

ula 51 del "Plec de Clàusules 
 el Quadre de Preus nº1 inclouen 
cument contractual: subministra 
, càrrega, manipulació i utilització 
 unitat d'obra; les despeses de mà 
, normalment o incidentalment, 
directes. 

adre de Preus No 2 és d'aplicació 
no podrà reclamar modificació de 
executades, per error u omissions 
2. En l'entrada d'ambdós Quadres 

També 
Memòr
i mà d'o
bàsics; 
comple
compon
justifica

La desc
corresp
compre

Per això
d'obra 
al preu 
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També a la justificació de preus unitaris que ap
Memòria, s'utilitzen hipòtesi no coincidents amb la 
i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horar
bàsics; procedència o distàncies de transport, núm
completar la unitat d'obra: dosificació, quantita
components o diferents preus auxiliars, etc.). E
justificar l'import del preu unitari, i estan continguts

La descripció de les operacions necessàries per exec
corresponents Articles del present Plec, no és exh
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d

Per això, les operacions o materials no relacionat
d'obra en la seva totalitat, forma part de la unitat i
al preu unitari corresponent. 
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s que apareix en el corresponent annex de la 
s amb la forma real d'executar les obres (jornades 
st horari de maquinària; preu i tipus de materials 

ort, número i tipus d'operacions necessàries per a 
quantitat de materials, proporció de diferents 

, etc.). Els mencionats costos s'han fixat per a 
ontinguts en un document fonamental informatiu.

 per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
o és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor 
 unitat d'obra.  

lacionats, però necessaris per executar la unitat 
tat i conseqüentment, es consideren inclosos 

S 

de la 
nades 
terials 
 per a 
erents 
per a 

atiu. 

 en els 
millor 

unitat 
closos 
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Barcelona, febrer de 201

El Geòleg Autor del Proj

Sgnt:  Alex Nogués Ote
 Llicenciat en Geo
 Núm. col·legiat
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er de 2015 

r del Projecte: 

 

gués Otero 
t en Geologia 
l·legiat: 7.305 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)TITOL 3 01
POUTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i materials1 FS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els materials2 FS02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb canonada de3 FS03

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Perforació a rotopercussió4 FS04

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

m Tub d'acer d'embroquetar5 FS05

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)6 FS06

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)7 FS07

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

m Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de bentonita, simultàniment a la retirada del tub de casing.8 FS08

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

u Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i funcionament pel desenvolupament del pou durant màxim una
jornada.

9 FS09

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tap de fons i tapa superior amb cadenat.10 FS10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Lloguer diari d'una cuba d'aigua11 FS11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cuba d'aigua de 23 m312 FS12

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,600

u Informe constructiu detallat13 FS13

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA)

14 FS14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de pressió en tots els punts de control disponibles, registre
durant una setmana de l'evolució dels nivells previs a l'assaig, instal.lació de bombes i canonades d'evacuació provisionals
i tots els treballs auxiliars necessaris així com el registre de la recuperació durant una setmana posterior a l'aturada de la
bomba. Tot segons el que s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques.

15 FS16

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès16 FS19

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR 6007 o similar per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços, corbes, connexions i brides), posta en marxa i proves de
funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm

17 FS20

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterrànies18 FS22

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer galvanitzat de DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces especials

19 FS61

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
13244, per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

20 FFB1U742

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)TITOL 3 01
ARQUETATITOL 4 02

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 2,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

2 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 48,175 2,000 96,350

TOTAL AMIDAMENT 96,350

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 F3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,300 2,300 2,000 10,580

TOTAL AMIDAMENT 10,580

m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 F45C19H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 4,483 2,000 8,966

TOTAL AMIDAMENT 8,966

u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior
a 0.4

5 F4D5ANB0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi6 F4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 31,020 2,000 62,040

TOTAL AMIDAMENT 62,040

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

7 F4B03000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 4,483 80,000 2,000 717,280

TOTAL AMIDAMENT 717,280

u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón
amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

8 FDDZV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula antirretorn, comptador
volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de comporta

9 FS62

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10 FDDZS005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
PIEZÒMETRETITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Canvi d'emplaçament de la maquinària1 FS24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Emplaçament de la màquina2 FS25

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)3 FS26

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (0-20 m)4 FS27

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40 m)5 FS28

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (20-40 m)6 FS29

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

m Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)7 FS30

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

m Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)8 FS31

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

m Engravillat9 FS32

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Segell de bentonita10 FS33

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Tap de fons soldat i tap superior de PVC.11 FS34

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

h Neteja amb aire comprimit del piezòmetre.12 FS35

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Caixa porta-testimonis13 FS36

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Informe constructiu de piezòmetre14 FS37

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Lloguer diari d'una cuba d'aigua15 FS11

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Cuba d'aigua de 23 m316 FS12

AMIDAMENT DIRECTE 0,750

u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)

17 FS38

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de mostra i gestió fins a laboratori18 FS40

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès19 FS41

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
ARQUETATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 1,500 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

2 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 0,360 4,000 2,000 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 F3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,200 1,200 4,000 2,000 11,520

TOTAL AMIDAMENT 11,520

m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 F45C19H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 0,291 4,000 2,000 2,328

TOTAL AMIDAMENT 2,328

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi5 F4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 3,080 4,000 2,000 24,640

TOTAL AMIDAMENT 24,640

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

6 F4B03000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,291 80,000 4,000 2,000 186,240

TOTAL AMIDAMENT 186,240

u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema
bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

7 FDDZV020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
EQUIPSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sensor de pressió amb cable de 20 m1 FS43

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Instal·lació d'equips Datta loggers i sensors.2 FS45

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE ICAPÍTULO 01
ALTRESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la Fase I1 PAJ001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)TITOL 3 01
POUTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i materials1 FS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els materials2 FS02

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb canonada de3 FS03

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m Perforació a rotopercussió4 FS04

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

m Tub d'acer d'embroquetar5 FS05

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)6 FS06

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)7 FS07

AMIDAMENT DIRECTE 114,000

m Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de bentonita, simultàniment a la retirada del tub de casing.8 FS08

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

u Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i funcionament pel desenvolupament del pou durant màxim una
jornada.

9 FS09

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Tap de fons i tapa superior amb cadenat.10 FS10

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Lloguer diari d'una cuba d'aigua11 FS11

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Cuba d'aigua de 23 m312 FS12

AMIDAMENT DIRECTE 0,900

u Informe constructiu detallat13 FS13

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA)

14 FS14

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Estudi hidrogeológic d'acompanyament per a la obtenció del permís d'abocament15 FS15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de pressió en tots els punts de control disponibles, registre
durant una setmana de l'evolució dels nivells previs a l'assaig, instal.lació de bombes i canonades d'evacuació provisionals
i tots els treballs auxiliars necessaris així com el registre de la recuperació durant una setmana posterior a l'aturada de la
bomba. Tot segons el que s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques.

16 FS16

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès17 FS19

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR 6007 o similar per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços, corbes, connexions i brides), posta en marxa i proves de
funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm

18 FS20

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterrànies19 FS22

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer galvanitzat de DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces especials

20 FS61

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
13244, per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Amidament metres realment col·locats

21 FFB1U742

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)TITOL 3 01
ARQUETATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 3,000 75,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

2 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 48,175 3,000 144,525

TOTAL AMIDAMENT 144,525

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 F3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,300 2,300 3,000 15,870

TOTAL AMIDAMENT 15,870

m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 F45C19H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 4,483 3,000 13,449

TOTAL AMIDAMENT 13,449

u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior
a 0.4

5 F4D5ANB0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi6 F4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 31,020 3,000 93,060

TOTAL AMIDAMENT 93,060

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

7 F4B03000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,483 80,000 3,000 1.075,920

TOTAL AMIDAMENT 1.075,920

u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón
amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

8 FDDZV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 3,000 6,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula antirretorn, comptador
volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de comporta

9 FS62

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10 FDDZS005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 6,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
POUTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Canvi d'emplaçament de la maquinària1 FS24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Emplaçament de la màquina2 FS25

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)3 FS26

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (0-20 m)4 FS27

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40 m)5 FS28

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (20-40 m)6 FS29

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

m Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)7 FS30

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

m Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)8 FS31

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

m Engravillat9 FS32

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Segell de bentonita10 FS33

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Tap de fons soldat i tap superior de PVC.11 FS34

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

h Neteja amb aire comprimit del piezòmetre.12 FS35

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Caixa porta-testimonis13 FS36

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Informe constructiu de piezòmetre14 FS37

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Lloguer diari d'una cuba d'aigua15 FS11

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Cuba d'aigua de 23 m316 FS12

AMIDAMENT DIRECTE 0,750

u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)

17 FS38

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa de mostra i gestió fins a laboratori18 FS40

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès19 FS41

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
ARQUETATITOL 4 02

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 1,500 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

2 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 0,360 4,000 2,000 2,880

TOTALóAMIDAMENT 2,880

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 F3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,200 1,200 4,000 2,000 11,520

TOTALóAMIDAMENT 11,520

m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot4 F45C19H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 0,291 4,000 2,000 2,328

TOTALóAMIDAMENT 2,328

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi5 F4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS 3,080 4,000 2,000 24,640

TOTALóAMIDAMENT 24,640

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

6 F4B03000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,291 80,000 4,000 2,000 186,240

TOTALóAMIDAMENT 186,240

u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema
bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

7 FDDZV020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 4,000 2,000 8,000

TOTALóAMIDAMENT 8,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)TITOL 3 02
EQUIPSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sensor de pressió amb cable de 20 m1 FS43

AMIDAMENTóDIRECTE 11,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA D'AIGUATITOL 3 03
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubería PEAD DN 40 PN10 166,090 1,156 192,000

C#*D#*E#*F#2 Tubería PEAD DN 63 PN10 127,750 1,165 148,829

C#*D#*E#*F#3 Tubería PEAD DN 75 PN10 109,140 1,170 127,694

C#*D#*E#*F#4 Tubería PEAD DN 90 PN10 106,170 1,176 124,856

C#*D#*E#*F#5 Tubería PEAD DN 110 PN10 39,600 1,184 46,886

TOTALóAMIDAMENT 640,265

m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en
munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus del material sobrant

2 FR11TR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubería PEAD DN 40 PN10 57,600 1,300 74,880

C#*D#*E#*F#2 Tubería PEAD DN 63 PN10 45,006 1,300 58,508

C#*D#*E#*F#3 Tubería PEAD DN 75 PN10 38,308 1,300 49,800

C#*D#*E#*F#4 Tubería PEAD DN 90 PN10 37,457 1,300 48,694

C#*D#*E#*F#5 Tubería PEAD DN 110 PN10 14,066 1,300 18,286

TOTALóAMIDAMENT 250,168

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

3 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#1 Tubería PEAD DN 40 PN10 205,049 1,300 266,564

C#*D#*E#*F#2 Tubería PEAD DN 63 PN10 162,325 1,300 211,023

C#*D#*E#*F#3 Tubería PEAD DN 75 PN10 139,067 1,300 180,787

C#*D#*E#*F#4 Tubería PEAD DN 90 PN10 137,040 1,300 178,152

C#*D#*E#*F#5 Tubería PEAD DN 110 PN10 51,972 1,300 67,564

TOTAL AMIDAMENT 904,090

m3 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o granítica de granulometria 0-3 mm, segons PG3. Amidat sobre
perfil. Subministrament a peu d'obra

4 F2A1UA05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubería PEAD DN 40 PN10 64,736 1,300 84,157

C#*D#*E#*F#2 Tubería PEAD DN 63 PN10 52,609 1,300 68,392

C#*D#*E#*F#3 Tubería PEAD DN 75 PN10 45,643 1,300 59,336

C#*D#*E#*F#4 Tubería PEAD DN 90 PN10 45,649 1,300 59,344

C#*D#*E#*F#5 Tubería PEAD DN 110 PN10 17,631 1,300 22,920

TOTAL AMIDAMENT 294,149

m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres
i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 %
tongada de coronament. Totalment col·locat. 

5 F228U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubería PEAD DN 40 PN10 82,713 1,300 107,527

C#*D#*E#*F#2 Tubería PEAD DN 63 PN10 64,710 1,300 84,123

C#*D#*E#*F#3 Tubería PEAD DN 75 PN10 55,116 1,300 71,651

C#*D#*E#*F#4 Tubería PEAD DN 90 PN10 53,934 1,300 70,114

C#*D#*E#*F#5 Tubería PEAD DN 110 PN10 20,275 1,300 26,358

TOTAL AMIDAMENT 359,773

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA D'AIGUATITOL 3 03
CANONADESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

1 FFB1U745

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 114,570 114,570

C#*D#*E#*F#2 51,520 51,520

TOTAL AMIDAMENT 166,090

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

2 FFB1U945

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 127,750 127,750

TOTAL AMIDAMENT 127,750

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

3 FFB1UA45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 101,050 101,050

C#*D#*E#*F#2 8,090 8,090

TOTAL AMIDAMENT 109,140

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bars de pressió nominal, UNE-EN
12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

4 FFB1UC45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 106,170 106,170

TOTAL AMIDAMENT 106,170

m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

5 FFB1UE45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,600 39,600

TOTAL AMIDAMENT 39,600

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA D'AIGUATITOL 3 03
ALTRESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada

1 F3J2261C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 1,000 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA ELECTRICATITOL 3 04
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i la
càrrega mecànica sobre camió

1 F221U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,200 0,810 101,412

C#*D#*E#*F#2 75,800 0,810 61,398

C#*D#*E#*F#3 190,600 0,810 154,386

C#*D#*E#*F#4 63,400 0,810 51,354

C#*D#*E#*F#5 28,600 0,810 23,166

C#*D#*E#*F#6 159,300 0,810 129,033

TOTAL AMIDAMENT 520,749

m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en
munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus del material sobrant

2 FR11TR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,200 0,225 28,170

C#*D#*E#*F#2 75,800 0,225 17,055

C#*D#*E#*F#3 190,600 0,225 42,885

C#*D#*E#*F#4 63,400 0,225 14,265

C#*D#*E#*F#5 28,600 0,225 6,435

C#*D#*E#*F#6 159,300 0,225 35,843

TOTAL AMIDAMENT 144,653

m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

3 F222U915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,200 0,649 81,255

C#*D#*E#*F#2 75,800 0,649 49,194

C#*D#*E#*F#3 190,600 0,649 123,699

C#*D#*E#*F#4 63,400 0,649 41,147

C#*D#*E#*F#5 28,600 0,649 18,561

C#*D#*E#*F#6 159,300 0,649 103,386

TOTAL AMIDAMENT 417,242

m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres
i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 %
tongada de coronament. Totalment col·locat. 

4 F228U015
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,200 0,260 32,552

C#*D#*E#*F#2 75,800 0,260 19,708

C#*D#*E#*F#3 190,600 0,260 49,556

C#*D#*E#*F#4 63,400 0,260 16,484

C#*D#*E#*F#5 28,600 0,260 7,436

C#*D#*E#*F#6 159,300 0,260 41,418

TOTAL AMIDAMENT 167,154

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA ELECTRICATITOL 3 04
CANALITZACIÓTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x20cm i
col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

1 FDG3U301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,200 125,200

C#*D#*E#*F#2 75,800 75,800

C#*D#*E#*F#3 190,600 190,600

C#*D#*E#*F#4 63,400 63,400

C#*D#*E#*F#5 28,600 28,600

C#*D#*E#*F#6 159,300 159,300

C#*D#*E#*F#7 57,600 57,600

C#*D#*E#*F#8 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#9 38,300 38,300

C#*D#*E#*F#10 37,500 37,500

TOTAL AMIDAMENT 821,300

u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

2 FD352752

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
XARXA ELECTRICATITOL 3 04
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

1 FG312552

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 196,900 196,900

C#*D#*E#*F#2 311,400 311,400

C#*D#*E#*F#3 332,900 332,900

C#*D#*E#*F#4 390,200 390,200

C#*D#*E#*F#5 490,300 490,300

C#*D#*E#*F#6 Pous 2,000 32,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 1.785,700

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

2 FG312332

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 196,900 393,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 311,400 622,800

C#*D#*E#*F#3 2,000 332,900 665,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 390,200 780,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 490,300 980,600

C#*D#*E#*F#6 2,000 30,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 3.503,400

pa Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de control fins el punt d'escomesa i realització dels tràmits necessaris
per a la connexió a la xarxa elèctrica de distribució existent.

3 PAJ003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació elèctrica de la caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a bombes amb dif. i mag. general 20A
- Quadre de serveis amb dif. mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de fluorescent, endoll i interruptor

4 FS48

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protecció sobretensions normalitzada per 7,5 kW. a 400V 5 FS49

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari d'automatismes metàlic instalat amb base d'obra o fixat a una paret6 FS50

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport, adeqüació i fixació de l'armari de automatismes 7 FS51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre elèctric poliester per al control de 5 bombes 8 FS52

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport del quadre elèctric, instal·lació i connexió (posada en marxa)9 FS54

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
FASE IICAPÍTULO 02
ALTRESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la Fase II1 PAJ002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a mesures correctores d'impacte ambiental durant l'execució de les obres2 PAJ004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. 

3 F222U505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa d'amplària fons de rasa entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou els possibles esgotaments.

4 F222U916

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en mina per a
creuament amb Endesa

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Protecció de línia elèctrica de MT per a creuament de canalització de serveis5 FSFS70

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada compactació (on no es poden
utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de registre, de les parets
laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

6 F228U105

AMIDAMENT DIRECTE 4,620

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 F2R24200

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inerts 29,470 29,470

C#*D#*E#*F#2 No especials 5,960 5,960

C#*D#*E#*F#3 Especials 0,550 0,550

TOTAL AMIDAMENT 35,980

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

2 F2R650E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inerts 29,470 29,470

C#*D#*E#*F#2 No especials 5,960 5,960

TOTAL AMIDAMENT 35,430

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

3 F2RA61H0

AMIDAMENT DIRECTE 21,540

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sorra i argiles 6,080 6,080

C#*D#*E#*F#2 Materials ceràmics 1,850 1,850

TOTAL AMIDAMENT 7,930

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA6580

AMIDAMENT DIRECTE 5,960

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA8E00

AMIDAMENT DIRECTE 0,550

PRESUPUESTO  ES00134OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs de seguretat i salut durant l'execució de les obres1 PAA001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FS03 m Perforació amb sistema doble
capçal - casing de d. 300 mm
amb canonada de

207,00 150,000 8,991 31.050,00 8,99

FS16 u Asssaig de bombament de 24 h
incloent instal.lació de
sensors de pressió en tots els
punts de control disponibles,
registre durant una setmana de
l'evolució dels nivells previs
a l'assaig, instal.lació de
bombes i canonades d'evacuació
provisionals i tots els
treballs auxiliars necessaris
així com el registre de la
recuperació durant una setmana
posterior a l'aturada de la
bomba. Tot segons el que
s'especifica al Plec de
Prescripcions Tècniques.

5.000,00 5,000 7,242 25.000,00 16,23

FDG3U301 m Canalització amb quatre tubs de
PVC rígids de d 100 mm, amb
guia de plàstic, inclòs prisma
de formigó de 40x20cm i
col·locació d'una banda de
protecció i avís de plàstic a
la part superior de la rasa

24,56 821,300 5,843 20.171,13 22,07

F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics
de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5
metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de
qualsevol tipus (no
classificades), amidat sobre
perfil. Extracció a la vora
dels productes resultants.
Inclou part proporcional
d'ajudes manuals i els
possibles esgotaments. 

12,66 1.567,967 5,754 19.850,46 27,82

FS26 m Perforació amb sistema de
rotació a TC 143 mm en sòls
(0-20 m)

54,61 264,000 4,175 14.417,04 31,99

FS07 m Tub de revestiment de PVC
ranurat de DN200 mm i PN6
(col.locat amb centradors)

73,00 190,000 4,026 13.870,00 36,01

PAJ002 pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos durant l'execució
de les obres de la Fase II

13.000,00 1,000 3,767 13.000,00 39,77

FS28 m Perforació amb sistema de
rotació a TC 143 mm en sòls
(20-40 m)

79,90 142,000 3,298 11.345,80 43,06

FS43 u Sensor de pressió amb cable de
20 m

522,00 21,000 3,179 10.962,00 46,23

FG312552 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,56 1.785,700 2,8710 9.928,49 49,11

FS04 m Perforació a rotopercussió 104,00 90,000 2,7111 9.360,00 51,82
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FS20 u Subministrament i instal.lació
de bomba submergible SACI AR
6007 o similar per a pou i
cabal nominal de 1 l/s,
incloent:
- Tots els elements auxiliars
necessaris (escanyacables,
enllaços, corbes, connexions i
brides), posta en marxa i
proves de funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2
sondes de regulació de
profunditat d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1
sondes de regulació de
profunditat de posta en marxa
- 30 m de tub de canalització
de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40
mm

1.854,00 5,000 2,6812 9.270,00 54,50

FS52 u Quadre elèctric poliester per
al control de 5 bombes 

8.459,00 1,000 2,4513 8.459,00 56,95

FG312332 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,15 3.503,400 2,1814 7.532,31 59,13

F2A1UA05 m3 Subministrament de sorra de
pedrera de préstec, calcària o
granítica de granulometria 0-3
mm, segons PG3. Amidat sobre
perfil. Subministrament a peu
d'obra

24,86 294,149 2,1215 7.312,54 61,25

FS09 u Muntatge i desmuntatge del
dispositiu de neteja amb aire i
funcionament pel
desenvolupament del pou durant
màxim una jornada.

1.450,00 5,000 2,1016 7.250,00 63,35

FS41 u Mostra complerta d'aigua segons
protocol del Consorci
Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del
Vallès

300,00 20,000 1,7417 6.000,00 66,82

PAJ001 pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos durant l'execució
de les obres de la Fase I

6.000,00 1,000 1,7418 6.000,00 65,09

F4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi

28,58 204,380 1,6919 5.841,18 68,52

PAA001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre pels treballs de
seguretat i salut durant
l'execució de les obres

5.476,78 1,000 1,5920 5.476,78 70,10

FS08 m Engravat anul.lar amb grava
silícia rodada i addició de
pellets de bentonita,
simultàniment a la retirada del
tub de casing.

22,00 240,000 1,5321 5.280,00 71,63

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FS29 m Perforació amb sistema de
rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (20-40 m)

97,27 54,000 1,5222 5.252,58 73,15

FS35 h Neteja amb aire comprimit del
piezòmetre.

320,00 16,000 1,4823 5.120,00 74,63

FS27 m Perforació amb sistema de
rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (0-20 m)

74,77 64,000 1,3924 4.785,28 76,02

FS30 m Tub de revestiment cec de PVC-U
dN50mm, inclosa col.locació i
engravat de l'espai anul.lar.
(col.locat amb centradors)

13,60 344,000 1,3525 4.678,40 77,37

F228U015 m3 Reblert i piconat de rases,
extradós de pous, embornals i
tronetes, per a una amplària de
fons de rasa de 0,80 a 2,5
metres i fins a 4 metres de
fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al
95 % P.M. en primeres tongades
i 98 % tongada de coronament.
Totalment col·locat. 

6,90 526,927 1,0526 3.635,80 78,43

FDDZV020 u Tapa de fosa dúctil classe
d400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament, amb
junt d’elastòmer, sistema bulón
amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica, col·locat
amb formigó

223,76 16,000 1,0427 3.580,16 79,46

FS15 u Estudi hidrogeológic
d'acompanyament per a la
obtenció del permís d'abocament

3.500,00 1,000 1,0128 3.500,00 80,48

FR11TR01 m3 Excavació, carrega i transport
interior de terra vegetal
existent, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics. inclou
l'aplec en munts de 1,5 m
d'alçària, i la carrega i
estesa definitiva posterior en
qualsevol zona del projecte,
inclòs el transport a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus del material
sobrant

8,60 394,821 0,9829 3.395,46 81,46

FS14 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i
vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres
(Ajuntament)
Gestió del permís d'obres
(Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament
(ACA)

1.500,00 2,000 0,8730 3.000,00 83,20

PAJ003 pa Escomesa elèctrica, incloent la
línia des de l'armari de
control fins el punt d'escomesa
i realització dels tràmits
necessaris per a la connexió a
la xarxa elèctrica de
distribució existent.

3.000,00 1,000 0,8731 3.000,00 82,33
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F45C19H3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

107,07 27,071 0,8432 2.898,49 84,04

F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclòs la neteja
de les armadures, neteja del
fons de l'encofrat, separadors,
les pèrdues i increments de
material corresponents a
retalls, empalmaments i ganxos.
el pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric

1,30 2.165,680 0,8233 2.815,38 84,85

FS06 m Tub de revestiment de PVC de
DN200 mm i PN6 (col.locat amb
centradors)

54,00 50,000 0,7834 2.700,00 85,63

PAJ004 pa Partida alçada a justificar per
a mesures correctores d'impacte
ambiental durant l'execució de
les obres

2.500,00 1,000 0,7235 2.500,00 86,36

FS31 m Tub de revestiment de PVC-U
DN50 mm filtre, inclosa
col.locació i engravat de
l'espai anul.lar. (col.locat
amb centradors)

16,00 156,000 0,7236 2.496,00 87,08

FS61 m Subministrament i instal.lació
en pou de canonada d'acer
galvanitzat de DN38mm, incloent
connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces
especials

8,54 240,000 0,5937 2.049,60 87,67

FS01 u Transport, emplaçament i
retirada de la maquinària de
perforació i materials

1.000,00 2,000 0,5838 2.000,00 88,25

FS38 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís
d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres
(Ajuntament)
Gestió del permís d'obres
(Ajuntament)

1.000,00 2,000 0,5839 2.000,00 88,83

FS33 m Segell de bentonita 16,70 100,000 0,4840 1.670,00 89,32

FS37 u Informe constructiu de
piezòmetre

100,00 16,000 0,4641 1.600,00 89,78

FD352752 u Pericó de pas i tapa fixa, de
60x60 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10 i formació
de mitja canya, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
i lliscada interiorment

144,82 11,000 0,4642 1.593,02 90,24

FS11 u Lloguer diari d'una cuba
d'aigua

105,00 15,000 0,4643 1.575,00 90,70

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB1UC45 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bars de
pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava,
connectat per electrofusió o a
pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada i
provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

14,15 106,170 0,4444 1.502,31 91,13

FS19 u Mostra complerta d'aigua segons
protocol del Consorci
Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del
Vallès

300,00 5,000 0,4345 1.500,00 91,57

FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe
d400, marc aparent circular
d=600 mm, tipus ajuntament, amb
junt d’elastòmer, sistema bulón
amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica, col·locat
amb formigó

147,58 10,000 0,4346 1.475,80 91,99

FS05 m Tub d'acer d'embroquetar 90,00 15,000 0,3947 1.350,00 92,38

FS50 u Armari d'automatismes metàlic
instalat amb base d'obra o
fixat a una paret

1.350,00 1,000 0,3948 1.350,00 92,78

FS48 u Instal·lació elèctrica de la
caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a
bombes amb dif. i mag. general
20A
- Quadre de serveis amb dif.
mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de
fluorescent, endoll i
interruptor

1.345,00 1,000 0,3949 1.345,00 93,16

FFB1UA45 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava,
connectat per electrofusió o a
pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada i
provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

12,25 109,140 0,3950 1.336,97 93,55
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB1U742 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 13244,
per aigua no potable, banda
marró o lila, connectat per
electrofussió o a pressió amb
accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada
i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

5,39 240,000 0,3751 1.293,60 93,93

FS40 u Presa de mostra i gestió fins a
laboratori

56,00 20,000 0,3252 1.120,00 94,25

FFB1U945 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN
12201-2, ús alimentari, banda
blava, connectat per
electrofussió o a pressió amb
accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada
i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

8,72 127,750 0,3253 1.113,98 94,57

FS54 u Transport del quadre elèctric,
instal·lació i connexió (posada
en marxa)

1.025,00 1,000 0,3054 1.025,00 94,87

FS02 u Canvi d'emplaçament de la
maquinària de perforació i els
materials

250,00 4,000 0,2955 1.000,00 95,45

FS13 u Informe constructiu detallat 200,00 5,000 0,2956 1.000,00 95,74

FS45 u Instal·lació d'equips Datta
loggers i sensors.

100,00 10,000 0,2957 1.000,00 95,16

FS32 m Engravillat 9,47 100,000 0,2758 947,00 96,01

FFB1U745 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava,
connectat per electrofussió o a
pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada i
provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

5,50 166,090 0,2659 913,50 96,28

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB1UE45 m Tub de polietilè de densitat
alta PE100 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de
10 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201, ús alimentari,
banda blava, connectat per
electrofusió o a pressió amb
accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada
i provada segons PCT. Amidament
metres realment col·locats

20,53 39,600 0,2460 812,99 96,51

FS34 u Tap de fons soldat i tap
superior de PVC.

50,00 16,000 0,2361 800,00 96,74

F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

21,52 35,430 0,2262 762,45 96,97

FS12 u Cuba d'aigua de 23 m3 250,00 3,000 0,2263 750,00 97,18

FS22 u Gestió del tràmit de concesió
d'explotació d'aigües
subterrànies

150,00 5,000 0,2264 750,00 97,40

FS62 u Conjunt de valvuleria de DN40mm
format per: ventosa
trifuncional, carret de
desmuntatge, vàlvula
antirretorn, comptador
volumètric, aixeta per a
mostreig i vàlvula de comporta

150,00 5,000 0,2265 750,00 97,62

FS25 u Emplaçament de la màquina 45,00 16,000 0,2166 720,00 97,83

F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

19,91 35,980 0,2167 716,36 98,03

F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb pala
carregadora, inclou el
decapatge de la primera capa de
terra i la càrrega mecànica
sobre camió

0,54 1.322,014 0,2168 713,89 98,24

FS10 u Tap de fons i tapa superior amb
cadenat.

140,00 5,000 0,2069 700,00 98,64

FS51 u Transport, adeqüació i fixació
de l'armari de automatismes 

700,00 1,000 0,2070 700,00 98,44

FS49 u Protecció sobretensions
normalitzada per 7,5 kW. a 400V

657,32 1,000 0,1971 657,32 98,84

F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

11,24 49,490 0,1672 556,27 99,00
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de
polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

17,61 30,000 0,1573 528,30 99,15

F4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de
cindri senzill de tauler de
fusta d'1 a 2 m de llum, com a
màxim, d'una relació punt/llum
superior a 0.4

102,37 5,000 0,1574 511,85 99,30

F3J2261C m3 Escullera amb blocs de pedra
calcària de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara
exterior concertada

95,58 5,000 0,1475 477,90 99,44

FS24 u Canvi d'emplaçament de la
maquinària

230,00 2,000 0,1376 460,00 99,57

FSFS70 u Protecció de línia elèctrica de
MT per a creuament de
canalització de serveis

300,00 1,000 0,0977 300,00 99,66

F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans
manuals per a la localització
de serveis, reblert i
compactació per capes amb
terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. 

83,33 3,000 0,0778 249,99 99,73

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge 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)

11,42 21,540 0,0779 245,99 99,80

F222U916 m3 Excavació amb mitjans manuals
de rases i pous en rasa
d'amplària fons de rasa entre
0,80 i 2,5 metres i fins a 4
metres de profunditat, en
terres de qualsevol tipus (no
classificades), amidat sobre
perfil. Extracció a la vora
dels productes resultants.
Inclou els possibles
esgotaments.

40,81 5,000 0,0680 204,05 99,86

FS36 u Caixa porta-testimonis 8,46 20,000 0,0581 169,20 99,91

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

20,63 7,930 0,0582 163,60 99,95

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

13,39 5,960 0,0283 79,80 99,98

F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans
manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de
complicada compactació (on no
es poden utilitzar petits
piconadors mecànics) les quals
se solen trobar al costat de
les parets de pous de registre,
de les parets laterals dels
tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de
troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al
95 % P.M. en tongades de 15 cm
de gruix com a màxim. Totalment
col·locat.

16,41 4,620 0,0284 75,81 100,00

F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats especials,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 0,550 0,0085 0,04 100,00

TOTAL: 100,00345.350,87

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,54m2F221U105 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió

P- 1

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€83,33m3F222U505 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. 

P- 2

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€12,66m3F222U915 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació entre 0,80 i 2,5
metres i fins a 4 metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre
perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els
possibles esgotaments. 

P- 3

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€40,81m3F222U916 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa d'amplària fons de rasa entre 0,80 i 2,5
metres i fins a 4 metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre
perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

P- 4

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€6,90m3F228U015 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària de fons de
rasa de 0,80 a 2,5 metres i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % tongada de coronament. Totalment
col·locat.

P- 5

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€16,41m3F228U105 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals,
de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 %
P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

P- 6

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€24,86m3F2A1UA05 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o granítica de granulometria 0-3 mm,
segons PG3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra

P- 7

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€19,91m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 8

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€21,52m3F2R650E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 9

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€11,42m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge 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- 10

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€20,63m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 11

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€13,39m3F2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 12

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€0,08kgF2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 13

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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€95,58m3F3J2261C Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada

P- 14

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€11,24m2F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 15

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€107,07m3F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

P- 16

(CENT SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€1,30kgF4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures,
inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric

P- 17

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€102,37uF4D5ANB0 Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una
relació punt/llum superior a 0.4

P- 18

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€28,58m2F4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de
pi

P- 19

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€144,82uFD352752 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 20

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€17,61uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 21

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€147,58uFDDZV010 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt
d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

P- 22

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€223,76uFDDZV020 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt
d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó

P- 23

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€24,56mFDG3U301 Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de
formigó de 40x20cm i col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la
rasa

P- 24

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€5,39mFFB1U742 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 13244, per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats

P- 25

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€5,50mFFB1U745 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats

P- 26

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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€8,72mFFB1U945 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats

P- 27

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€12,25mFFB1UA45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió
amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats

P- 28

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€14,15mFFB1UC45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bars de
pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió
amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada i provada segons PCT.  Amidament metres realment col·locats

P- 29

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€20,53mFFB1UE45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats

P- 30

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€2,15mFG312332 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 31

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€5,56mFG312552 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 32

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€8,60m3FR11TR01 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en
qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus del
material sobrant

P- 33

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€1.000,00uFS01 Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i materialsP- 34
(MIL EUROS)

€250,00uFS02 Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els materialsP- 35
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€207,00mFS03 Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb canonada deP- 36
(DOS-CENTS SET EUROS)

€104,00mFS04 Perforació a rotopercussióP- 37
(CENT QUATRE EUROS)

€90,00mFS05 Tub d'acer d'embroquetarP- 38
(NORANTA EUROS)

€54,00mFS06 Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)P- 39
(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€73,00mFS07 Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)P- 40
(SETANTA-TRES EUROS)

€22,00mFS08 Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de bentonita, simultàniment a la
retirada del tub de casing.

P- 41

(VINT-I-DOS EUROS)
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€1.450,00uFS09 Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i funcionament pel desenvolupament del
pou durant màxim una jornada.

P- 42

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€140,00uFS10 Tap de fons i tapa superior amb cadenat.P- 43
(CENT QUARANTA EUROS)

€105,00uFS11 Lloguer diari d'una cuba d'aiguaP- 44
(CENT CINC EUROS)

€250,00uFS12 Cuba d'aigua de 23 m3P- 45
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€200,00uFS13 Informe constructiu detallatP- 46
(DOS-CENTS EUROS)

€1.500,00uFS14 Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA)

P- 47

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€3.500,00uFS15 Estudi hidrogeológic d'acompanyament per a la obtenció del permís d'abocamentP- 48
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

€5.000,00uFS16 Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de pressió en tots els punts de
control disponibles, registre durant una setmana de l'evolució dels nivells previs a l'assaig,
instal.lació de bombes i canonades d'evacuació provisionals i tots els treballs auxiliars necessaris
així com el registre de la recuperació durant una setmana posterior a l'aturada de la bomba. Tot
segons el que s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques.

P- 49

(CINC MIL EUROS)

€300,00uFS19 Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès

P- 50

(TRES-CENTS EUROS)

€1.854,00uFS20 Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR 6007 o similar per a pou i cabal
nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços, corbes, connexions i brides),
posta en marxa i proves de funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm

P- 51

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€150,00uFS22 Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterràniesP- 52
(CENT CINQUANTA EUROS)

€230,00uFS24 Canvi d'emplaçament de la maquinàriaP- 53
(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

€45,00uFS25 Emplaçament de la màquinaP- 54
(QUARANTA-CINC EUROS)

€54,61mFS26 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)P- 55
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€74,77mFS27 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (0-20 m)P- 56
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€79,90mFS28 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40 m)P- 57
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€97,27mFS29 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts (20-40 m)P- 58
(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€13,60mFS30 Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar.
(col.locat amb centradors)

P- 59

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€16,00mFS31 Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat de l'espai anul.lar.
(col.locat amb centradors)

P- 60

(SETZE EUROS)

€9,47mFS32 EngravillatP- 61
(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€16,70mFS33 Segell de bentonitaP- 62
(SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€50,00uFS34 Tap de fons soldat i tap superior de PVC.P- 63
(CINQUANTA EUROS)

€320,00hFS35 Neteja amb aire comprimit del piezòmetre.P- 64
(TRES-CENTS VINT EUROS)

€8,46uFS36 Caixa porta-testimonisP- 65
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€100,00uFS37 Informe constructiu de piezòmetreP- 66
(CENT EUROS)

€1.000,00uFS38 Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)

P- 67

(MIL EUROS)

€56,00uFS40 Presa de mostra i gestió fins a laboratoriP- 68
(CINQUANTA-SIS EUROS)

€300,00uFS41 Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès

P- 69

(TRES-CENTS EUROS)

€522,00uFS43 Sensor de pressió amb cable de 20 mP- 70
(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS)

€100,00uFS45 Instal·lació d'equips Datta loggers i sensors.P- 71
(CENT EUROS)

€1.345,00uFS48 Instal·lació elèctrica de la caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a bombes amb dif. i mag. general 20A
- Quadre de serveis amb dif. mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de fluorescent, endoll i interruptor

P- 72

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

€657,32uFS49 Protecció sobretensions normalitzada per 7,5 kW. a 400V P- 73
(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€1.350,00uFS50 Armari d'automatismes metàlic instalat amb base d'obra o fixat a una paretP- 74
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

€700,00uFS51 Transport, adeqüació i fixació de l'armari de automatismes P- 75
(SET-CENTS EUROS)
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€8.459,00uFS52 Quadre elèctric poliester per al control de 5 bombes P- 76
(VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

€1.025,00uFS54 Transport del quadre elèctric, instal·lació i connexió (posada en marxa)P- 77
(MIL VINT-I-CINC EUROS)

€8,54mFS61 Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer galvanitzat de DN38mm, incloent
connexió a bomba i p.p. d'unions, accessoris i peces especials

P- 78

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€150,00uFS62 Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula
antirretorn, comptador volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de comporta

P- 79

(CENT CINQUANTA EUROS)

€300,00uFSFS70 Protecció de línia elèctrica de MT per a creuament de canalització de serveisP- 80
(TRES-CENTS EUROS)

€5.476,78paPAA001 Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs de seguretat i salut durant l'execució de les obresP- 81
(CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6.000,00paPAJ001 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la Fase IP- 82
(SIS MIL EUROS)

€13.000,00paPAJ002 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de la Fase IIP- 83
(TRETZE MIL EUROS)

€3.000,00paPAJ003 Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de control fins el punt d'escomesa i realització
dels tràmits necessaris per a la connexió a la xarxa elèctrica de distribució existent.

P- 84

(TRES MIL EUROS)

Barcelona, febrer de 2015

El Geòleg Autor del Projecte

Sgnt.: Alex Nogués Otero
       Llicenciat en Geologia
       Col.legiat núm.: 7.305
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m2F221U105 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el
decapatge de la primera capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió

P- 1  €0,54

Altres conceptes 0,54 €

m3F222U505 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. 

P- 2  €83,33

Altres conceptes 83,33 €

m3F222U915 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons d'excavació
entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de profunditat, en terres de qualsevol
tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou part proporcional d'ajudes manuals i els possibles
esgotaments.

P- 3  €12,66

Altres conceptes 12,66 €

m3F222U916 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa d'amplària fons de
rasa entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de profunditat, en terres de
qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels
productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

P- 4  €40,81

Altres conceptes 40,81 €

m3F228U015 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una
amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres i fins a 4 metres de fondària,
segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres
tongades i 98 % tongada de coronament. Totalment col·locat. 

P- 5  €6,90

Altres conceptes 6,90 €

m3F228U105 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres
de complicada compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors
mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de
registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les
parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.
Totalment col·locat.

P- 6  €16,41

Altres conceptes 16,41 €

m3F2A1UA05 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o granítica de
granulometria 0-3 mm, segons PG3. Amidat sobre perfil. Subministrament a
peu d'obra

P- 7  €24,86

B0311005 Sorra de pedrera de pedra calcària o granítica €23,67750
Altres conceptes 1,18 €

m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 8  €19,91

Altres conceptes 19,91 €

m3F2R650E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 9  €21,52

Altres conceptes 21,52 €

m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge 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- 10  €11,42

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

€10,87500

Altres conceptes 0,55 €
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m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 11  €20,63

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€19,65000

Altres conceptes 0,98 €

m3F2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 12  €13,39

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€12,75000

Altres conceptes 0,64 €

kgF2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 13  €0,08

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€0,08000

Altres conceptes 0,00 €

m3F3J2261C Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, amb la cara exterior concertada

P- 14  €95,58

B0442600 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes

€19,54260

Altres conceptes 76,04 €

m2F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 15  €11,24

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

€6,15510

Altres conceptes 5,08 €

m3F45C19H3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

P- 16  €107,07

B065ED0B Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

€74,20500

Altres conceptes 32,87 €

kgF4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les armadures, neteja del fons de
l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a
retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric

P- 17  €1,30

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00654
Altres conceptes 1,29 €

uF4D5ANB0 Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum,
com a màxim, d'una relació punt/llum superior a 0.4

P- 18  €102,37

B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €1,00000
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08560
B0DFANB0 Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació

punt/llum superior a 0,4 m
€53,41000

B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

€0,52000

Altres conceptes 47,35 €
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m2F4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi

P- 19  €28,58

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,40050
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,68400
B0DZA000 Desencofrant €0,10520

Altres conceptes 24,72 €

uFD352752 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de
mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 20  €144,82

B0111000 Aigua €0,00300
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,41320

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€9,35946

B0F95530 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm €1,85185
Altres conceptes 133,19 €

uFDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 21  €17,61

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes €3,59000
Altres conceptes 14,02 €

uFDDZV010 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus
ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica, col·locat amb formigó

P- 22  €147,58

B06NN12C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

€0,97070

BDDZV005 Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent circular D=625 mm, tipus
Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb junt d'elastòmer, sistema bulon
amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica

€97,93000

Altres conceptes 48,68 €

uFDDZV020 Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus
ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica, col·locat amb formigó

P- 23  €223,76

B06NN12C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

€0,97070

BDDZV006 Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus
Ajuntament de Barcelona o equivalent, amb junt d'elastòmer, sistema bulon
amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica

€170,48000

Altres conceptes 52,31 €

mFDG3U301 Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de
plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x20cm i col·locació d'una banda de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

P- 24  €24,56

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

€7,37466

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,11550
BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix

€14,23800

Altres conceptes 2,83 €
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mFFB1U742 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 13244, per aigua no potable,
banda marró o lila, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats

P- 25  €5,39

BFB19070 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 13244, per aigua no potable,
banda marró o lila,

€2,33580

BFYB1901 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€0,61950

Altres conceptes 2,43 €

mFFB1U745 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats

P- 26  €5,50

BFB1901U Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava,

€2,43780

BFYB1901 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€0,61950

Altres conceptes 2,44 €

mFFB1U945 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús alimentari,
banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb accessoris
metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats

P- 27  €8,72

BFB1903U Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201 

€5,10000

BFYB1903 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€1,02000

Altres conceptes 2,60 €

mFFB1UA45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats

P- 28  €12,25

BFB1904U Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 75 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201 

€8,24160

BFYB1904 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€1,24650

Altres conceptes 2,76 €

mFFB1UC45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bars de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats

P- 29  €14,15

BFB1905U Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava.

€9,49620

BFYB1906 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€1,80300

Altres conceptes 2,85 €
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mFFB1UE45 Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava, connectat per electrofusió o a pressió amb accessoris metàl·lics,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats

P- 30  €20,53

BFB1906U Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda
blava, connectat per electrofusió

€15,56520

BFYB1906 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar amb electrofusió

€1,80300

Altres conceptes 3,16 €

mFG312332 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 31  €2,15

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,39740

Altres conceptes 0,75 €

mFG312552 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 32  €5,56

BG312550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,54960

Altres conceptes 2,01 €

m3FR11TR01 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la
carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol zona del projecte, inclòs el
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus del material sobrant

P- 33  €8,60

Altres conceptes 8,60 €

uFS01 Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i materialsP- 34  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uFS02 Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els materialsP- 35  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

mFS03 Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb canonada
de

P- 36  €207,00

Sense descomposició 207,00 €

mFS04 Perforació a rotopercussióP- 37  €104,00

Sense descomposició 104,00 €

mFS05 Tub d'acer d'embroquetarP- 38  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

mFS06 Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb centradors)P- 39  €54,00

Sense descomposició 54,00 €

mFS07 Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6 (col.locat amb
centradors)

P- 40  €73,00

Sense descomposició 73,00 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mFS08 Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de bentonita,
simultàniment a la retirada del tub de casing.

P- 41  €22,00

Sense descomposició 22,00 €

uFS09 Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i funcionament pel
desenvolupament del pou durant màxim una jornada.

P- 42  €1.450,00

Sense descomposició 1.450,00 €

uFS10 Tap de fons i tapa superior amb cadenat.P- 43  €140,00

Sense descomposició 140,00 €

uFS11 Lloguer diari d'una cuba d'aiguaP- 44  €105,00

Sense descomposició 105,00 €

uFS12 Cuba d'aigua de 23 m3P- 45  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

uFS13 Informe constructiu detallatP- 46  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uFS14 Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA)

P- 47  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uFS15 Estudi hidrogeológic d'acompanyament per a la obtenció del permís
d'abocament

P- 48  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uFS16 Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de pressió en
tots els punts de control disponibles, registre durant una setmana de l'evolució
dels nivells previs a l'assaig, instal.lació de bombes i canonades d'evacuació
provisionals i tots els treballs auxiliars necessaris així com el registre de la
recuperació durant una setmana posterior a l'aturada de la bomba. Tot
segons el que s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques.

P- 49  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

uFS19 Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès

P- 50  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

uFS20 Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR 6007 o similar
per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços, corbes,
connexions i brides), posta en marxa i proves de funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de posta en
marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm

P- 51  €1.854,00

Sense descomposició 1.854,00 €

uFS22 Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterràniesP- 52  €150,00

Sense descomposició 150,00 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uFS24 Canvi d'emplaçament de la maquinàriaP- 53  €230,00

Sense descomposició 230,00 €

uFS25 Emplaçament de la màquinaP- 54  €45,00

Sense descomposició 45,00 €

mFS26 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)P- 55  €54,61

Sense descomposició 54,61 €

mFS27 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts
(0-20 m)

P- 56  €74,77

Sense descomposició 74,77 €

mFS28 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40 m)P- 57  €79,90

Sense descomposició 79,90 €

mFS29 Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres, graves i/o reblerts
(20-40 m)

P- 58  €97,27

Sense descomposició 97,27 €

mFS30 Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i engravat de
l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)

P- 59  €13,60

Sense descomposició 13,60 €

mFS31 Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació i engravat
de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors)

P- 60  €16,00

Sense descomposició 16,00 €

mFS32 EngravillatP- 61  €9,47

Sense descomposició 9,47 €

mFS33 Segell de bentonitaP- 62  €16,70

Sense descomposició 16,70 €

uFS34 Tap de fons soldat i tap superior de PVC.P- 63  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

hFS35 Neteja amb aire comprimit del piezòmetre.P- 64  €320,00

Sense descomposició 320,00 €

uFS36 Caixa porta-testimonisP- 65  €8,46

Sense descomposició 8,46 €

uFS37 Informe constructiu de piezòmetreP- 66  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

uFS38 Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)

P- 67  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uFS40 Presa de mostra i gestió fins a laboratoriP- 68  €56,00

Sense descomposició 56,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uFS41 Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès

P- 69  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

uFS43 Sensor de pressió amb cable de 20 mP- 70  €522,00

Sense descomposició 522,00 €

uFS45 Instal·lació d'equips Datta loggers i sensors.P- 71  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

uFS48 Instal·lació elèctrica de la caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a bombes amb dif. i mag. general 20A
- Quadre de serveis amb dif. mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de fluorescent, endoll i interruptor

P- 72  €1.345,00

Sense descomposició 1.345,00 €

uFS49 Protecció sobretensions normalitzada per 7,5 kW. a 400V P- 73  €657,32

Sense descomposició 657,32 €

uFS50 Armari d'automatismes metàlic instalat amb base d'obra o fixat a una paretP- 74  €1.350,00

Sense descomposició 1.350,00 €

uFS51 Transport, adeqüació i fixació de l'armari de automatismes P- 75  €700,00

Sense descomposició 700,00 €

uFS52 Quadre elèctric poliester per al control de 5 bombes P- 76  €8.459,00

Sense descomposició 8.459,00 €

uFS54 Transport del quadre elèctric, instal·lació i connexió (posada en marxa)P- 77  €1.025,00

Sense descomposició 1.025,00 €

mFS61 Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer galvanitzat de
DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p. d'unions, accessoris i peces
especials

P- 78  €8,54

Sense descomposició 8,54 €

uFS62 Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa trifuncional, carret de
desmuntatge, vàlvula antirretorn, comptador volumètric, aixeta per a mostreig i
vàlvula de comporta

P- 79  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

uFSFS70 Protecció de línia elèctrica de MT per a creuament de canalització de serveisP- 80  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

paPAA001 Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs de seguretat i salut durant
l'execució de les obres

P- 81  €5.476,78

Sense descomposició 5.476,78 €

paPAJ001 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de
la Fase I

P- 82  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

paPAJ002 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres de
la Fase II

P- 83  €13.000,00

Sense descomposició 13.000,00 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

paPAJ003 Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de control fins el punt
d'escomesa i realització dels tràmits necessaris per a la connexió a la xarxa
elèctrica de distribució existent.

P- 84  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

Barcelona, febrer de 2015

El Geòleg Autor del Projecte

Sgnt.: Alex Nogués Otero
       Llicenciat en Geologia
       Col.legiat núm.: 7.305
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)01

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS01 u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i
materials (P - 34)

1,0001.000,00 1.000,00

2 FS02 u Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els
materials (P - 35)

2,000250,00 500,00

3 FS03 m Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb
canonada de (P - 36)

60,000207,00 12.420,00

4 FS04 m Perforació a rotopercussió (P - 37) 36,000104,00 3.744,00

5 FS05 m Tub d'acer d'embroquetar (P - 38) 6,00090,00 540,00

6 FS06 m Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb
centradors) (P - 39)

20,00054,00 1.080,00

7 FS07 m Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6
(col.locat amb centradors) (P - 40)

76,00073,00 5.548,00

8 FS08 m Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de
bentonita, simultàniment a la retirada del tub de casing. (P - 41)

96,00022,00 2.112,00

9 FS09 u Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i
funcionament pel desenvolupament del pou durant màxim una
jornada. (P - 42)

2,0001.450,00 2.900,00

10 FS10 u Tap de fons i tapa superior amb cadenat. (P - 43) 2,000140,00 280,00

11 FS11 u Lloguer diari d'una cuba d'aigua (P - 44) 2,000105,00 210,00

12 FS12 u Cuba d'aigua de 23 m3 (P - 45) 0,600250,00 150,00

13 FS13 u Informe constructiu detallat (P - 46) 2,000200,00 400,00

14 FS14 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA) (P - 47)

1,0001.500,00 1.500,00

15 FS16 u Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de
pressió en tots els punts de control disponibles, registre durant
una setmana de l'evolució dels nivells previs a l'assaig, instal.lació
de bombes i canonades d'evacuació provisionals i tots els treballs
auxiliars necessaris així com el registre de la recuperació durant
una setmana posterior a l'aturada de la bomba. Tot segons el que
s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques. (P - 49)

2,0005.000,00 10.000,00

16 FS19 u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (P - 50)

2,000300,00 600,00

17 FS20 u Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR
6007 o similar per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços,
corbes, connexions i brides), posta en marxa i proves de
funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat
d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de
posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm

2,0001.854,00 3.708,00
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- 30 m de tub piezomètric de 40 mm
 (P - 51)

18 FS22 u Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterrànies
(P - 52)

2,000150,00 300,00

19 FS61 m Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer
galvanitzat de DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces especials (P - 78)

96,0008,54 819,84

20 FFB1U742 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 13244,
per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats (P - 25)

96,0005,39 517,44

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 48.329,28

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)01

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

50,0000,54 27,00

2 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

96,35012,66 1.219,79

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 15)

10,58011,24 118,92

4 F45C19H3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

8,966107,07 959,99

5 F4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2
m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior a 0.4 (P
- 18)

2,000102,37 204,74

6 F4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 19)

62,04028,58 1.773,10

7 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 17)

717,2801,30 932,46

8 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm,
tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó (P -
22)

4,000147,58 590,32

9 FS62 u Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa
trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula antirretorn, comptador
volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de comporta (P - 79)

2,000150,00 300,00

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 21)

12,00017,61 211,32

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 6.337,64

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 PIEZÒMETRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS24 u Canvi d'emplaçament de la maquinària
 (P - 53)

1,000230,00 230,00

2 FS25 u Emplaçament de la màquina (P - 54) 8,00045,00 360,00

3 FS26 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)
(P - 55)

128,00054,61 6.990,08

4 FS27 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (0-20 m) (P - 56)

31,00074,77 2.317,87

5 FS28 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40
m) (P - 57)

69,00079,90 5.513,10

6 FS29 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (20-40 m) (P - 58)

26,00097,27 2.529,02

7 FS30 m Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i
engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 59)

172,00013,60 2.339,20

8 FS31 m Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació
i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 60)

78,00016,00 1.248,00

9 FS32 m Engravillat (P - 61) 50,0009,47 473,50

10 FS33 m Segell de bentonita (P - 62) 50,00016,70 835,00

11 FS34 u Tap de fons soldat i tap superior de PVC. (P - 63) 8,00050,00 400,00

12 FS35 h Neteja amb aire comprimit del piezòmetre. (P - 64) 8,000320,00 2.560,00

13 FS36 u Caixa porta-testimonis (P - 65) 10,0008,46 84,60

14 FS37 u Informe constructiu de piezòmetre (P - 66) 8,000100,00 800,00

15 FS11 u Lloguer diari d'una cuba d'aigua (P - 44) 5,000105,00 525,00

16 FS12 u Cuba d'aigua de 23 m3 (P - 45) 0,750250,00 187,50

17 FS38 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament) (P - 67)

1,0001.000,00 1.000,00

18 FS40 u Presa de mostra i gestió fins a laboratori (P - 68) 10,00056,00 560,00

19 FS41 u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (P - 69)

10,000300,00 3.000,00

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 31.952,87

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

18,0000,54 9,72

2 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

2,88012,66 36,46

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 15)

11,52011,24 129,48

4 F45C19H3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

2,328107,07 249,26

5 F4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 19)

24,64028,58 704,21

6 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 17)

186,2401,30 242,11

7 FDDZV020 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625
mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó (P -
23)

8,000223,76 1.790,08

TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 3.161,32

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 EQUIPS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS43 u Sensor de pressió amb cable de 20 m (P - 70) 10,000522,00 5.220,00

2 FS45 u Instal·lació d'equips Datta loggers i sensors. (P - 71) 10,000100,00 1.000,00

TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 6.220,00

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE I01

TITOL 3 ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAJ001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de
les obres de la Fase I
 (P - 82)

1,0006.000,00 6.000,00

TITOL 3TOTAL 01.01.03 6.000,00

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)01

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FS01 u Transport, emplaçament i retirada de la maquinària de perforació i
materials (P - 34)

1,0001.000,00 1.000,00

2 FS02 u Canvi d'emplaçament de la maquinària de perforació i els
materials (P - 35)

2,000250,00 500,00

3 FS03 m Perforació amb sistema doble capçal - casing de d. 300 mm amb
canonada de (P - 36)

90,000207,00 18.630,00

4 FS04 m Perforació a rotopercussió (P - 37) 54,000104,00 5.616,00

5 FS05 m Tub d'acer d'embroquetar (P - 38) 9,00090,00 810,00

6 FS06 m Tub de revestiment de PVC de DN200 mm i PN6 (col.locat amb
centradors) (P - 39)

30,00054,00 1.620,00

7 FS07 m Tub de revestiment de PVC ranurat de DN200 mm i PN6
(col.locat amb centradors) (P - 40)

114,00073,00 8.322,00

8 FS08 m Engravat anul.lar amb grava silícia rodada i addició de pellets de
bentonita, simultàniment a la retirada del tub de casing. (P - 41)

144,00022,00 3.168,00

9 FS09 u Muntatge i desmuntatge del dispositiu de neteja amb aire i
funcionament pel desenvolupament del pou durant màxim una
jornada. (P - 42)

3,0001.450,00 4.350,00

10 FS10 u Tap de fons i tapa superior amb cadenat. (P - 43) 3,000140,00 420,00

11 FS11 u Lloguer diari d'una cuba d'aigua (P - 44) 3,000105,00 315,00

12 FS12 u Cuba d'aigua de 23 m3 (P - 45) 0,900250,00 225,00

13 FS13 u Informe constructiu detallat (P - 46) 3,000200,00 600,00

14 FS14 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'i vestigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament)
Tases del permís d'abocament
Gestió del permís d'abocament (ACA) (P - 47)

1,0001.500,00 1.500,00

15 FS15 u Estudi hidrogeológic d'acompanyament per a la obtenció del
permís d'abocament (P - 48)

1,0003.500,00 3.500,00

16 FS16 u Asssaig de bombament de 24 h incloent instal.lació de sensors de
pressió en tots els punts de control disponibles, registre durant
una setmana de l'evolució dels nivells previs a l'assaig, instal.lació
de bombes i canonades d'evacuació provisionals i tots els treballs
auxiliars necessaris així com el registre de la recuperació durant
una setmana posterior a l'aturada de la bomba. Tot segons el que
s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques. (P - 49)

3,0005.000,00 15.000,00

17 FS19 u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (P - 50)

3,000300,00 900,00

18 FS20 u Subministrament i instal.lació de bomba submergible SACI AR
6007 o similar per a pou i cabal nominal de 1 l/s, incloent:
- Tots els elements auxiliars necessaris (escanyacables, enllaços,
corbes, connexions i brides), posta en marxa i proves de
funcionament.
- 30 m de cable 2x1,5 + 2 sondes de regulació de profunditat
d'aturada
- 30 m de cable 1x1,5 + 1 sondes de regulació de profunditat de
posta en marxa
- 30 m de tub de canalització de sondes de 40 mm
- 30 m de tub piezomètric de 40 mm
 (P - 51)

3,0001.854,00 5.562,00

19 FS22 u Gestió del tràmit de concesió d'explotació d'aigües subterrànies
(P - 52)

3,000150,00 450,00

EUR
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20 FS61 m Subministrament i instal.lació en pou de canonada d'acer
galvanitzat de DN38mm, incloent connexió a bomba i p.p.
d'unions, accessoris i peces especials (P - 78)

144,0008,54 1.229,76

21 FFB1U742 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 13244,
per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats (P - 25)

144,0005,39 776,16

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 74.493,92

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)01

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

75,0000,54 40,50

2 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

144,52512,66 1.829,69

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 15)

15,87011,24 178,38

4 F45C19H3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

13,449107,07 1.439,98

5 F4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2
m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior a 0.4 (P
- 18)

3,000102,37 307,11

6 F4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 19)

93,06028,58 2.659,65

7 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 17)

1.075,9201,30 1.398,70

8 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm,
tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó (P -
22)

6,000147,58 885,48

9 FS62 u Conjunt de valvuleria de DN40mm format per: ventosa
trifuncional, carret de desmuntatge, vàlvula antirretorn, comptador
volumètric, aixeta per a mostreig i vàlvula de comporta (P - 79)

3,000150,00 450,00

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 21)

18,00017,61 316,98

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 9.506,47

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 POU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS24 u Canvi d'emplaçament de la maquinària
 (P - 53)

1,000230,00 230,00

2 FS25 u Emplaçament de la màquina (P - 54) 8,00045,00 360,00

3 FS26 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (0-20 m)
(P - 55)

136,00054,61 7.426,96

4 FS27 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (0-20 m) (P - 56)

33,00074,77 2.467,41

5 FS28 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sòls (20-40
m) (P - 57)

73,00079,90 5.832,70

6 FS29 m Perforació amb sistema de rotació a TC 143 mm en sorres,
graves i/o reblerts (20-40 m) (P - 58)

28,00097,27 2.723,56

7 FS30 m Tub de revestiment cec de PVC-U dN50mm, inclosa col.locació i
engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 59)

172,00013,60 2.339,20

8 FS31 m Tub de revestiment de PVC-U DN50 mm filtre, inclosa col.locació
i engravat de l'espai anul.lar. (col.locat amb centradors) (P - 60)

78,00016,00 1.248,00

9 FS32 m Engravillat (P - 61) 50,0009,47 473,50

10 FS33 m Segell de bentonita (P - 62) 50,00016,70 835,00

11 FS34 u Tap de fons soldat i tap superior de PVC. (P - 63) 8,00050,00 400,00

12 FS35 h Neteja amb aire comprimit del piezòmetre. (P - 64) 8,000320,00 2.560,00

13 FS36 u Caixa porta-testimonis (P - 65) 10,0008,46 84,60

14 FS37 u Informe constructiu de piezòmetre (P - 66) 8,000100,00 800,00

15 FS11 u Lloguer diari d'una cuba d'aigua (P - 44) 5,000105,00 525,00

16 FS12 u Cuba d'aigua de 23 m3 (P - 45) 0,750250,00 187,50

17 FS38 u Tases del permís d'investigació
Gestió del permís d'investigació (ACA)
Tases del permís d'obres (Ajuntament)
Gestió del permís d'obres (Ajuntament) (P - 67)

1,0001.000,00 1.000,00

18 FS40 u Presa de mostra i gestió fins a laboratori (P - 68) 10,00056,00 560,00

19 FS41 u Mostra complerta d'aigua segons protocol del Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (P - 69)

10,000300,00 3.000,00

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 33.053,43

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 ARQUETA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega

18,0000,54 9,72
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mecànica sobre camió (P - 1)

2 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

2,88012,66 36,46

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 15)

11,52011,24 129,48

4 F45C19H3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

2,328107,07 249,26

5 F4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 19)

24,64028,58 704,21

6 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la neteja de les
armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 17)

186,2401,30 242,11

7 FDDZV020 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625
mm, tipus ajuntament, amb junt d’elastòmer, sistema bulón amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica, col·locat amb formigó (P -
23)

8,000223,76 1.790,08

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 3.161,32

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)02

TITOL 4 EQUIPS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS43 u Sensor de pressió amb cable de 20 m (P - 70) 11,000522,00 5.742,00

TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 5.742,00

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA D'AIGUA03

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

640,2650,54 345,74

2 FR11TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en munts de
1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en
qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus del material sobrant (P - 33)

250,1688,60 2.151,44

3 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

904,09012,66 11.445,78

4 F2A1UA05 m3 Subministrament de sorra de pedrera de préstec, calcària o 294,14924,86 7.312,54

EUR
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granítica de granulometria 0-3 mm, segons PG3. Amidat sobre
perfil. Subministrament a peu d'obra (P - 7)

5 F228U015 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i
tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres
i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % tongada
de coronament. Totalment col·locat.  (P - 5)

359,7736,90 2.482,43

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 23.737,93

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA D'AIGUA03

TITOL 4 CANONADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB1U745 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment
acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 26)

166,0905,50 913,50

2 FFB1U945 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN
12201-2, ús alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o
a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment
acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 27)

127,7508,72 1.113,98

3 FFB1UA45 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió
amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i
mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats (P -
28)

109,14012,25 1.336,97

4 FFB1UC45 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bars de pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a pressió
amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i
mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i
provada segons PCT. Amidament metres realment col·locats (P -
29)

106,17014,15 1.502,31

5 FFB1UE45 m Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201,
ús alimentari, banda blava, connectat per electrofusió o a
pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment
acabada i provada segons PCT. Amidament metres realment
col·locats (P - 30)

39,60020,53 812,99

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 5.679,75

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA D'AIGUA03

TITOL 4 ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 10

1 F3J2261C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
(P - 14)

5,00095,58 477,90

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03 477,90

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA ELECTRICA04

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora,
inclou el decapatge de la primera capa de terra i la càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

520,7490,54 281,20

2 FR11TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en munts de
1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en
qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus del material sobrant (P - 33)

144,6538,60 1.244,02

3 F222U915 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària fons
d'excavació entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.
(P - 3)

417,24212,66 5.282,28

4 F228U015 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i
tronetes, per a una amplària de fons de rasa de 0,80 a 2,5 metres
i fins a 4 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % tongada
de coronament. Totalment col·locat.  (P - 5)

167,1546,90 1.153,36

TITOL 4TOTAL 01.02.04.01 7.960,86

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA ELECTRICA04

TITOL 4 CANALITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG3U301 m Canalització amb quatre tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb
guia de plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x20cm i col·locació
d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la
rasa (P - 24)

821,30024,56 20.171,13

2 FD352752 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment (P - 20)

11,000144,82 1.593,02

TITOL 4TOTAL 01.02.04.02 21.764,15

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 XARXA ELECTRICA04

TITOL 4 INSTAL.LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,

1.785,7005,56 9.928,49

EUR
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amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 32)

2 FG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 31)

3.503,4002,15 7.532,31

3 PAJ003 pa Escomesa elèctrica, incloent la línia des de l'armari de control fins
el punt d'escomesa i realització dels tràmits necessaris per a la
connexió a la xarxa elèctrica de distribució existent. (P - 84)

1,0003.000,00 3.000,00

4 FS48 u Instal·lació elèctrica de la caseta de control, incloent:
- Quadre de potència per a bombes amb dif. i mag. general 20A
- Quadre de serveis amb dif. mag. de 6 A. i mag. de 10A.
- Instal.lació vista bàsica de fluorescent, endoll i interruptor (P -
72)

1,0001.345,00 1.345,00

5 FS49 u Protecció sobretensions normalitzada per 7,5 kW. a 400V (P -
73)

1,000657,32 657,32

6 FS50 u Armari d'automatismes metàlic instalat amb base d'obra o fixat a
una paret (P - 74)

1,0001.350,00 1.350,00

7 FS51 u Transport, adeqüació i fixació de l'armari de automatismes (P -
75)

1,000700,00 700,00

8 FS52 u Quadre elèctric poliester per al control de 5 bombes  (P - 76) 1,0008.459,00 8.459,00

9 FS54 u Transport del quadre elèctric, instal·lació i connexió (posada en
marxa) (P - 77)

1,0001.025,00 1.025,00

TITOL 4TOTAL 01.02.04.03 33.997,12

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO FASE II02

TITOL 3 ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAJ002 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de
les obres de la Fase II
 (P - 83)

1,00013.000,00 13.000,00

2 PAJ004 pa Partida alçada a justificar per a mesures correctores d'impacte
ambiental durant l'execució de les obres (P - 0)

1,0002.500,00 2.500,00

3 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 2)

3,00083,33 249,99

4 F222U916 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa
d'amplària fons de rasa entre 0,80 i 2,5 metres i fins a 4 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou
els possibles esgotaments. (P - 4)

5,00040,81 204,05

5 FSFS70 u Protecció de línia elèctrica de MT per a creuament de canalització
de serveis (P - 80)

1,000300,00 300,00

6 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de
les terres de complicada compactació (on no es poden utilitzar
petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de
les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de
les parets d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M.
en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.
(P - 6)

4,62016,41 75,81

TITOL 3TOTAL 01.02.05 16.329,85
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PRESSUPOST Pàg.: 12

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 8)

35,98019,91 716,36

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)

35,43021,52 762,45

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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 - 10)

21,54011,42 245,99

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

7,93020,63 163,60

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

5,96013,39 79,80

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

0,5500,08 0,04

CAPÍTULOTOTAL 01.03 1.968,24

OBRA PRESUPUESTO  ES0013401

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAA001 pa Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs de seguretat i
salut durant l'execució de les obres (P - 81)

1,0005.476,78 5.476,78

CAPÍTULOTOTAL 01.04 5.476,78

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.01.01.01 POU 48.329,28
Titol 4 01.01.01.02 ARQUETA 6.337,64

01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS)Titol 3 54.666,92

Titol 4 01.01.02.01 PIEZÒMETRE 31.952,87
Titol 4 01.01.02.02 ARQUETA 3.161,32
Titol 4 01.01.02.03 EQUIPS 6.220,00

01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)Titol 3 41.334,19

Titol 4 01.02.01.01 POU 74.493,92
Titol 4 01.02.01.02 ARQUETA 9.506,47

01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS)Titol 3 84.000,39

Titol 4 01.02.02.01 POU 33.053,43
Titol 4 01.02.02.02 ARQUETA 3.161,32
Titol 4 01.02.02.03 EQUIPS 5.742,00

01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES)Titol 3 41.956,75

Titol 4 01.02.03.01 MOVIMENT DE TERRES 23.737,93
Titol 4 01.02.03.02 CANONADES 5.679,75
Titol 4 01.02.03.03 ALTRES 477,90

01.02.03 XARXA D'AIGUATitol 3 29.895,58

Titol 4 01.02.04.01 MOVIMENT DE TERRES 7.960,86
Titol 4 01.02.04.02 CANALITZACIÓ 21.764,15
Titol 4 01.02.04.03 INSTAL.LACIONS 33.997,12

01.02.04 XARXA ELECTRICATitol 3 63.722,13

315.575,96

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 ELEMENTS DE CAPTACIO (POUS) 54.666,92
Titol 3 01.01.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 41.334,19
Titol 3 01.01.03 ALTRES 6.000,00

01.01 FASE ICapítulo 102.001,11

Titol 3 01.02.01 ELEMENTS DE CAPTACIÓ (POUS) 84.000,39
Titol 3 01.02.02 ELEMENTS DE CONTROL (PIEZOMETRES) 41.956,75
Titol 3 01.02.03 XARXA D'AIGUA 29.895,58
Titol 3 01.02.04 XARXA ELECTRICA 63.722,13
Titol 3 01.02.05 ALTRES 16.329,85

01.02 FASE IICapítulo 235.904,70

337.905,81

NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Capítulo 01.01 FASE I 102.001,11
Capítulo 01.02 FASE II 235.904,70
Capítulo 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 1.968,24
Capítulo 01.04 SEGURETAT I SALUT 5.476,78

01 Presupuesto  ES00134Obra 345.350,83

345.350,83

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Presupuesto ES00134 345.350,83

345.350,83
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

345.350,83PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

44.895,6113 % DESPESES GENERALS SOBRE 345.350,83..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 345.350,83............................................................................. 20.721,05

Subtotal 410.967,49

21 % IVA SOBRE 410.967,49............................................................................................................. 86.303,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 497.270,66€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, febrer de 2015

El Geòleg Autor del Projecte

Sgnt.: Alex Nogués Otero
       Llicenciat en Geologia
       Col.legiat núm.: 7.305
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