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1 - ANTECEDENTS 

Per encàrrec del DARP i a requeriment de la Comunitat de Regants de Les Planes i Aixalelles, es 
redactarà el projecte constructiu d’una planta fotovoltaica sobre terreny en modalitat d’autoconsum 
amb venda d’excedents associada al consum elèctric en baixa tensió de l’estació de bombament que 
té l’esmentada comunitat de regant per tal de pujar l’aigua del riu Ebre a la bassa de regulació de què 
compta l’esmentada comunitat, des de on a l’actualitat abasteixen els terrenys a regar per les 
diferents finques agrícoles que tenen en la zona els membres que conformen la comunitat de regants 
en qüestió. 

2 - SITUACIÓ ACTUAL 

La Comunitat de Regants de Les Planes i Aixalelles capta l’aigua del riu Ebre on té construïda 
una estació de bombament, situada a la partida La Plana, núm. 368, del terme municipal de Flix, 
composada per dues bombes de 110 kW cadascuna d’elles, de funcionament alternant, és a dir, no 
simultani, des d’on es bomba l’aigua captada del riu fins a la bassa de regulació de què compta la 
pròpia comunitat, amb un volum d’acumulació de 13.000 m3, des d’on es subministra aigua per a reg 
per gravetat per a les finques agrícoles que tenen els membres de la pròpia comunitat de regants en 
la zona, fins a una superfície regable en l’actualitat de 273ha, distribuïdes entre els TM de Flix i Ascó, 
també s’utilitza l’aigua subministrada a les finques en temporades d’hivern com a mecanisme contra 
les gelades. 

3 - OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la definició tècnica i valoració econòmica de les infraestructures 
necessàries per a la construcció d’una planta fotovoltaica de generació d’energia elèctrica sobre el 
terreny, associada al subministrament elèctric en baixa tensió de l’estació de bombament, a ubicar en 
una parcelꞏla propietat de la comunitat de regants pròxima a la bassa de regulació, més concretament 
al Polígon 1 Parcelꞏla 1, del Terme Municipal de Vinebre (Ref. Cadastral: 43179A001000010000DQ).  

Tal i com ja s’ha esmentat en l’anterior paràgraf l’energia generada en el parc fotovoltaic anirà 
associada al subministrament elèctric de l’estació de bombament en la modalitat d’autoconsum amb 
venda de l’energia excedentària no autoconsumida. 

Les obres a projectar en el present projecte es recullen en les següents actuacions: 

 Parc solar fotovoltaic sobre terreny 
 Adequació del terreny on s’hi instalꞏlarà el parc, esbrossada, explanació, i compactació del 

terreny, construcció d’edifici de serveis, de rases de serveis, vallat perimetral i instalꞏlacions 
auxiliars del propi parc solar. 

 Instalꞏlació de generació fotovoltaica composada per els següents elements: 
o 468 panells fotovoltaics de potencia unitària pic 460 Wp, per a un total de potencia de 

generació de 215,28 kWp. 
o 1 Inversor de potencia nominal 185 kWn, amb una tensió de sortida trifàsica de 800V. 
o Sistema de monitorització i control instalꞏlació generació vs subministrament elèctric. 

 Línia elèctrica en baixa tensió per a l’evacuació de l’energia generada en el parc fotovoltaic fins a 
estació de bombaments, mitjançant canalització soterrada. 

 Actuacions en la instalꞏlació elèctrica interior existent en l’estació de bombament per a connexió 
de l’energia generada al parc fotovoltaic. 

 Adequació de la instalꞏlació d’enllaç del subministrament elèctric existent per tal d’adequar-lo a la 
potencia de generació. 

 
 
 

4 - NORMATIVA APLICABLE 

La normativa aplicable en la present instalꞏlació es relacionarà per tipologia, a continuació: 
Instalꞏlacions elèctriques i autoconsum solar fotovoltaic: 

-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, especialment pel que fa referència a les instruccions 
amb esment a les instalꞏlacions en locals mullats (ITC BT 030) i les instalꞏlacions generadores 
en baixa tensió (ITC BT 040). 

-Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instalꞏlacions de producció d'energia elèctrica de petita potència. 

-Reial Decret Llei,15/2018 de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica 
i la protecció dels consumidors. 

-Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

-Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts 
de mesura del sistema elèctric. 

-Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instalꞏlacions 
d’energia elèctrica.  

-Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric 
-Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 
-Normes UNE descrites. 
-Normes particulars de l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

Seguretat i salut 
- Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada per 

la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals) 

- RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en els llocs de treball. 

Altra normativa d’aplicació 
-Normativa urbanística vigent 
-Ordenances municipals locals. 

 MARC LEGAL DE LA INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

El marc legal que regula la present instalꞏlació d’autoconsum serà el Reial Decret 244/2019, de 5 
d’abril de 2019, per qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 
l’autoconsum d’energia elèctrica. 

Segons les definicions de l’article 3 del esmentat Reial Decret, la instalꞏlació solar fotovoltaica 
objecte d’aquest projecte és un tipus d’instalꞏlació d’autoconsum connectada a la xarxa de distribució 
elèctrica, és a dir, que la instalꞏlació de generació estarà connectada a l’interior de la xarxa del 
consumidor, més concretament al Quadre General de Distribució de l’edifici, compartint per tant 
infraestructures de connexió amb la xarxa de distribució urbana de la companyia Distribuïdora amb el 
consumidor.  

A més, segons l’article 4 de l’esmentat anteriorment Reial Decret la present instalꞏlació 
d’autoconsum estarà classificada dins les modalitats d’autoconsum que regula l’esmentat Reial Decret 
com a modalitat de subministrament amb autoconsum i venta d’excedents, és a dir, que el consumidor 
i el productor, en el cas que ens ocupa seran la mateixa figura jurídica, optaran voluntàriament a 
injectar l’energia excedentària a la xarxa de transport i distribució. 
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5 - CONDICIONANTS. ESTUDIS D’ALTERNATIVES 

 CONDICIONANTS PREVIS 

La comunitat de regants en l’actualitat compta amb un subministrament elèctric en baixa tensió 
per al funcionament de les bombes de l’estació de bombament, amb tarifa d’accés de tres períodes, 
ATR 3.0A, amb una potencia contratada per a cadascun dels tres períodes de P1=5 kW; P2=110kW; i 
P3=110 kW, i amb un consum elèctric total variable segons els anys entre 220.561 kWh i els 310.739 
kWh. 

En l’actualitat les bombes de l’estació de bombament per poder emplenar d’aigua bombada des 
del riu el volum de la bassa de regulació per tal d’abastir les necessitats de superfície regable en 
temporades de reg necessiten treballar tot el període tarifari de la factura elèctrica més econòmic, P3, 
des de les 0.00h a les 8.00h, a més de gran part o totes les hores del període tarifari P2, en horari 
d’estiu de les 8:00h a les 11:00h i de les 15:00h a les 0:00H, i alguna temporada inclús han tingut que 
funcionar puntualment en el període més car P1, en temporada d’estiu de les 11:00 a les 13:00. 

Un altre condicionant previ que s’ha tingut en compte a l’hora d’estudiar les diferents alternatives 
ha estat la corba de funcionament de les pròpies bombes instalꞏlades per saber quin marge de 
regulació tenen per tal de poder abastir d’aigua la bassa, així com els condicionants hidràulics de 
funcionament actual de la instalꞏlació, en quant a temps d’entrada en règim i de cebat de les mateixes. 

 ESTUDIS D’ALTERNATIVES 

Per a l’estudi d’alternatives que es detallarà més extensament en el corresponent Annex 0, s’han 
tingut en compte els condicionants previs detallats en l’anterior apartat. Així doncs, d’una banda s’ha 
realitzat un anàlisi exhaustiu de la facturació elèctrica del subministrament elèctric de l’estació de 
bombament, dels darrers 4 anys, principalment en quant a distribució de l’energia per períodes 
tarifaris, a més també s’han extret dades de consum del comptador elèctric fiscal, corbes horàries i 
quart-horàries de les mensualitats de la última temporada de reg, any 2020, dades que ens han 
permès tenir una informació real del funcionament de l’estació de bombament; i d’altra banda s’han 
realitzat diferents proves en la corba de funcionament de les pròpies bombes instalꞏlades per saber 
quin marge de regulació tenen per tal de poder abastir d’aigua la bassa. 

Una vegada analitzades les dades exposades en l’anterior paràgraf s’han plantejat quatre 
alternatives d’instalꞏlació a estudiar: 

a. Opció 1. Autoconsum associat al subministrament elèctric existent en baixa tensió de 
l’estació de bombament amb venda de l’energia excedentària, subministrant energia des 
d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb estructura fixa. 

b. Opció 2. Autoconsum associat al subministrament elèctric existent en baixa tensió de 
l’estació de bombament amb venda de l’energia excedentària, subministrant energia des 
d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb estructura mòbil a 1 eix. 

c. Opció 3. Bombament solar aïllant una de les dues bombes de què disposa l’estació de 
bombament, subministrant energia des d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb 
estructura fixa. 

d.  Opció 4. Bombament solar aïllant una de les dues bombes de què disposa l’estació de 
bombament, subministrant energia des d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb 
estructura mòbil a 1 eix. 

 CRITERIS DE DISSENY. BALANÇ ENERGÈTIC-ECONÒMIC 

Com a criteri de disseny de la instalꞏlació, i donat que hi ha variabilitat en el consum energètic del 
subministrament en les diferents anualitats estudiades, s’ha simulat un escenari base de 
funcionament del subministrament d’un consum anual d’uns 279.800 kWh, promig dels últims 4 anys. 

A continuació es mostra un quadre resum dels balanç energètic-econòmic de les quatre alternatives 
estudiades: 

COST ESTIMAT INVERSIÓ 
O1 - Fixa 

autoconsum  
O2 - 1eix 

autoconsum O3 - Fixa aïllada O4 - 1eix aïllada 

313.310,78 € 337.015,58 € 325.310,78 € 349.015,58 € 

ESTUDI ENERGÈTIC 
PRODUCCIÓ ENERGIA 
SISTEMA 378.450 kWh/any 422.130 kWh/any 378.450 kWh/any 422.130 kWh/any 

DEMANDA INSTALꞏLACIÓ 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 

AUTOCONSUM PROPI 201.616 kWh/any 216.996 kWh/any 159.400 kWh/any 179.800 kWh/any 

DEMANDA DE XARXA 79.284 kWh/any 63.904 kWh/any 121.500 kWh/any 101.100 kWh/any 

EXCEDENTS/MALBARATAMENT 176.834 kWh/any 205.134 kWh/any 219.058 kWh/any 242.338 kWh/any 

ESTUDI ECONÒMIC 
SUBVENCIONABLE 50% 156.655,39 € 168.507,79 € 162.655,39 € 174.507,79 € 

COST MANTENIMENT -1.200,00 €/any -4.000,00 €/any -1.200,00 €/any -4.000,00 €/any 

COST PEATGES (Augment P1) -3.860,35 €/any -3.860,35 €/any 0,00 €/any 0,00 €/any 
ESTALVI ENERGIA 
AUTOCONSUM 22.876,23 €/any 24.353,57 €/any 18.551,59 €/any 20.613,87 €/any 

INGRÈS VENTA EXCEDENTS 6.578,22 €/any 7.630,98 €/any 0,00 €/any 0,00 €/any 

PAYBACK 6,42 anys 6,99 anys 9,37 anys 10,50 anys 

 CONCLUSIONS 

Una vegada analitzades les diferents alternatives, s’ha conclòs que donat que el sistema hidràulic 
exitent i la corba de funcionament de les bombes instalꞏlades no permeten regulació, i que durant les 
temporades de no reg que el bombament pràcticament no té consum l’energia produïda per el parc 
solar es malbarataria. Per consegüent, s’ha considerat que la millor opció seria la de projectar una 
instalꞏlació d’autoconsum associada al consum elèctric de l’estació de bombament amb venda de 
l’energia excedentària produïda per un parc solar fotovoltaic sobre terreny amb estructura fixa. 
Obtenint-se una producció energètica anual d’uns 378.450 kWh, dels quals s’autoconsumirien uns 
201.616 kWh/any i tindríem uns excedents que destinaríem a la venda dels mateixos de 176.834kWh. 
I tenint en compte que es considera que poden optar a una ajuda per comunitat de regants del 50% 
de la inversió a executar, el preu que tenen en l’actualitat en la factura elèctrica per a l’energia 
consumida en els diferents períodes, i que s’estima un preu mig de venda  sobre l’energia excedentari 
de 40 €/MWh descomptant el impost de generació d’energia elèctric (7%), s’estima un retorn de la 
inversió d’uns 6,42 anys. 

6 - CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

S’ha realitzat un aixecament taquimètric de detall de la zona on es projecta la implantació del 
parc solar fotovoltaic sobre terreny que complementa la cartografia de la zona publicada per l’Institut 
cartogràfic i geològic de la Generalitat de Catalunya. Les dades de l’aixecament taquimètric en format 
ETRS89 Fus 31N es recullen a l’annex corresponent, annex 2. 

7 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

En l’apartat de plànols es pot apreciar el traçat de la canalització soterrada de la línia elèctrica 
d’interconnexió entre el nou parc solar fotovoltaic i l’estació de bombament existent, així com 
emplaçament de l’estació de bombament i de la nova planta de generació fotovoltaica sobre terreny, 
així com els detalls de les principals obres i seccions tipus. Seguidament es descriuen les obres 
projectades. 
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 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es objecte d’estudi en el present projecte la instalꞏlació d'una planta solar fotovoltaica sobre 
terreny, associada a un consum elèctric en modalitat d’autoconsum per venda d’excedents, amb una 
potencia instalꞏlada de 215,28 kWp, muntada sobre una estructura fixa, orientada a sud i amb una 
inclinació respecte a la horitzontal de 30º. 

Per assolir la potencia total de generació fotovoltaica de 215,28 kWp, es preveu la instalꞏlació 
d'un total de 468 panells solars, amb una potència unitària de 460 Wp, que es disposaran sobre 11 
agrupacions d’estructura d’alumini fixa, dividides en 7 agrupacions a raó de 52 plaques per agrupació, 
i 4 agrupacions més a raó de 26 planells per agrupació. 

La planta solar projectada tindrà una forma irregular ocupant una superfície d’uns 4.143 m2, anirà 
delimitada perimetralment per una tanca de tela metàlꞏlica de simple torsió, de 2,5 metres d’alçada, 
amb una porta d’accés de les mateixes característiques de dues fulles de 2 metres d’amplada.  

La parcelꞏla del camp solar disposarà d'un edifici prefabricat de formigó, de planta rectangular i 
dimensions útils interiors de 2,5x3,0 m, i una alçada de 2,5 metres, en el qual s'instalꞏlaran l'armari de 
reunió de totes les sèries de les plaques en corrent continua, el inversor fotovoltaic, el armari de 
proteccions en corrent alterna de l’inversor, així com el quadre de serveis i l'armari amb el PLC de 
comandament de la instalꞏlació fotovoltaica. 

Des de l'armari de la part de corrent alterna de la instalꞏlació fotovoltaica del parc , instalꞏlat a 
l’interior de l’edifici de reunió sortirà la línia elèctrica en baixa tensió d’interconnexió entre el parc i 
l’estació de bombament associada on es subministrarà l’energia elèctrica generada, la qual discorrerà 
soterrada per terreny propietat de la comunitat de regants, fins arribar al recinte de l'estació. El traçat 
previst en planta i secció per a la canalització soterrada d’aquesta línia queda reflectit en el seu 
corresponent plànol que s’acompanya a la present memòria. 

L'arribada de la línia d’interconnexió elèctrica en corrent alterna des del parc solar a l'estació de 
bombament es dura a terme per uns tubs passamurs existent en la façana frontal de l'edifici, 
preveient l'entrada a l'interior del mateix per la zona de la porta d'accés exterior, tot situant els cables 
de l'escomesa per sota del nivell del terra tècnic existent a la sala de quadres elèctrics, a nivell de 
planta baixa. 

Una vegada a l’interior de l’edifici de l’estació de bombament donat que l’inversor del parc solar 
treballarà en Baixa tensió a la tensió de sortida en el costat d’alterna de 800V, entre l’entrada de la línia 
d’interconnexió que ve del parc solar i la connexió de la mateixa al quadre general de proteccions de 
existent a l’estació de bombament a 400V, es projecta la instalꞏlació d’un autotransformador de  
potencia nominal 250 kVA i relació de transformació 800/400V, amb el quadre amb les corresponents 
proteccions tant a l’entrada a 800V com a la sortida a 400V. Des d’aquesta tensió es connectarà la 
línia al Quadre General de Proteccions en Baixa Tensió existent a la estació de bombament. 

Finalment, el projecte també contempla la instalꞏlació d'un nou equip de comptatge en baixa 
tensió adequat a la potencia de generació, tipus TMF10 per a 400A/400V, per si s'escau la substitució 
al solꞏlicitar punt de connexió a la companyia distribuïdora. 

 PARC SOLAR FOTOVOLTAÏC 

7.2.1 - OBRA CIVIL 

7.2.1.1 - MOVIMENT DE TERRES 

Es projecta la talla de l’arbrat existent i neteja de la parcelꞏla on es preveu construir el parc solar 
fotovoltaic, incloent l'esbrossada de la parcelꞏla, contemplant el desmunt i terraplenat de les diferents 
zones de la parcelꞏla, a més de l’extracció de terra vegetal per a procedir al seu anivellament de la 
mateixa. Es proposa la formació d'un pla amb una inclinació d'un 2% en direcció nord-sud, que 

agafarà com a punt de partida una línia paralꞏlela al part posterior de la parcelꞏla delimitada, 
corresponent a la cota 118,17 m. 

Un cop finalitzat l'anivellament, es procedirà a l'estesa i piconatge d'una capa de 10 cm de tot-ú 
artificial procedent de granulats reciclats de formigó, en tota la superfície de la parcelꞏla on s’haurà 
d'instalꞏlar la planta solar. La capa de tot-ú es compactarà fins assolir el 95% de l'assaig pròctor 
modificat (PM). 

7.2.1.2 - CLAVAT DE SUPORTS I FONAMENTACIONS ESTRUCTURA 

Un cop finalitzada la preparació de l'esplanada, i previ al replanteig i posterior clavat dels suports 
de l’estructura fixa es realitzarà per part de l’empresa adjudicatària un estudi geotècnic de la zona, amb 
la finalitat de constatar la possible existència de zones amb roca en l'àmbit de la parcelꞏla on es pretén 
implantar el parc solar. En el cas que l’estudi geotècnic realitzat en l’àmbit d’actuació es conclogui que 
hi ha zones amb afloraments de pedra amb una consistència suficientment dura com per impossibilitar 
el clavament directe dels suports, en aquestes zones es procediria a fer fonamentacions.  

En el present projecte s’ha valorat la fixació per clavament directe en un total de 8 agrupacions, 
corresponents a la part inferior de la parcelꞏla (zona sud), i en canvi les tres agrupacions corresponents 
a la part superior (nord) de la finca s'ancoraran mitjançant fonamentació de formigó correguda aïllada. 
Aquesta configuració podrà ser variada en obra depenent del resultat de l’estudi geotècnic. 

En les agrupacions on es prevegui fer fonamentacions, es projecta la construcció de sabates 
aïllades, de dimensions 3,20x0,60x0,50 m, construïdes en formigó armat tipus HA-25/B/20/IIa, 
armades amb doble malla a tracció i compressió formada per barres de diàmetre 12 mm formant 
quadrícula de 25 cm, en acer corrugat qualitat B500S, tipus Q335 

La determinació del sistema de fonamentació a adoptar quedarà pendent de comprovació "in 
situ" per a cadascun dels conjunts de suport de l’estructura, en funció de la tipologia de terreny 
observada en cada punt i del resultat obtingut de l’estudi geotècnic a relaitzar. 

7.2.1.3 - CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES  

Un cop finalitzats els treballs de clavament i ancoratge mitjançant fonamentació dels suports dels 
seguidors, es procedirà a l'excavació per mitjans mecànics per a l'obertura de les rases per a pas 
d'instalꞏlacions. 

Les rases previstes disposaran d'un llit de sorra rentada de riu en la seva part inferior, i 
posteriorment es colꞏlocaran les canalitzacions formades per tubs corbables de polietilè de doble 
paret, exterior corrugada i interior llisa, de diferents diàmetres segons necessitats. Un cop 
colꞏlocades les canalitzacions es completarà la rasa amb sorra rentada, fins assolir una cota d'uns 10 
cm per sobre de la generatriu superior de les conduccions, i la resta amb materials seleccionats 
procedents de l'excavació piconats, fins assolir la rasant original del terreny. Abans de finalitzar el 
terraplenat de la rasa, a uns 25 cm de la cota d'acabament, es disposarà una banda de 
senyalització de PVC de 10 cm d'amplada. 

Es defineixen 2 tipologies de rasa en la zona del camp solar, en funció del nombre de 
canalitzacions elèctriques, tal i com s'indica en el corresponent plànol. "Planta solar fotovoltaica. 
Detalls canalitzacions". 

La connexió entre canalitzacions i les diferents agrupacions es realitzaran mitjançant arquetes 
prefabricades de formigó, sense fons, de dimensions 60x60x60 cm (tipus 1) o 100x100x60 cm 
(tipus 2), segons s’escaigui, amb tapa de fosa dúctil classe B125, i 80x80x85 cm (tipus 2), amb tapa 
de fosa dúctil B125. 

 
 



 MEMÒRIA 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

5

 

7.2.1.4 - EDIFICI SERVEIS PARC SOLAR 

Es projecta la construcció d'un edifici de tipus prefabricat de formigó en la zona del camp solar, el 
qual allotjarà un armari de polièster que reunirà totes les sèries en corrent continua dels strings solars, 
l’inversor solar, el armari de proteccions en corrent alterna de l’inversor, un autotransformador de 
potencia nominal 3 kVA i relació de transformació 800/400V per alimentació dels serveis auxiliars del 
parc, així com el sub-quadre de serveis del propi parc de la part de corrent alterna. 

L'edifici prefabricat, de planta rectangular i dimensions útils e n  p l a n t a  interiors 2,5x3,0 m, 
es disposarà sobre una base també de formigó armat prefabricada de 20 cm d’alçada, disposada a la 
vegada sobre una base de sorra de 10cm. 

La caseta tècnica disposarà d’una porta metàlꞏlica doble de 900 x 2000 mm, amb dues reixes 
de ventilació a les parets laterals de 600 x600 cm, per tal de garantir una certa renovació d'aire a 
l'interior de la caseta. 

7.2.1.5 - ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

Es preveu la formació d'un tancat seguint el perímetre de la parcelꞏla corresponent a la planta 
solar, mitjançant reixat d'acer d’alçària 2'5 m amb tela metàlꞏlica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 
mm colꞏlocats cada 3 m, ancorats en fresc sobre dau de formigó en massa de dimensions 30x30x30 
cm, de formigó HA- 25/B/20/IIa. 

Per a l'accés a l'interior del recinte de la planta solar es preveu la instalꞏlació d'una porta de dues 
fulles batents de 4x2,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 
mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, 
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat. 

Finalment, pel que fa als treballs d'urbanització, es preveu la formació d'una cuneta de recollida 
oberta, sense revestir, a la part frontal de la parcelꞏla, entre la tanca perimetral del límit Nord de 
la finca i el camí, per tal de recollir les aigües provinents de la finca aigües amunt. Aquesta cuneta 
de recollida conduirà l'aigua cap al lateral est de la parcelꞏla, on es disposarà d’una pendent de 
desnivell del 2 %  suficient per donar sortida a les aigües pluvials. 

7.2.2 - INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 

7.2.2.1 - DESCRIPCIÓ GENÈRICA 

La planta fotovoltaica esta formada per 468 mòduls de 460 Wp cadascun, del fabricant marca 
JINKO SOLAR, model Tiger Mono-facial 455-475 Watt de 460 Wp o equivalent. La potència total del 
generador serà de 215,28 kWp. 

En la instalꞏlació fotovoltaica projectada es disposaran 18 sèries de 26 panells solars de 460Wp, 
essent la tensió total per string de 1120 V, i una intensitat per string de 10,68 A. 

Tal i com ja s’ha esmentat la instalꞏlació estarà dividida en dos tipus de agrupacions, la primera 
tipologia constarà de 26 panells solars (13 columnes de 2 panells (1 string)), mentre que la segona 
tipologia constarà de 52 panells solars (26 columnes de 2 panells (2 string)) en instalꞏlació fixa 
estructura fixa Schletter FS Duo, o similar. 

Així doncs, s'agruparan conjunts de 26 panells solars formant unitats de producció individuals de 
11.960 Wp per string o sèrie.  

Les sèries provinents de les respectives agrupacions s'agruparan en un armari de protecció en 
corrent continua, situat a l'interior de l'edifici de reunió situat a l'interior del camp solar. La potència de 
sortida màxima d'aquest armari serà de 215.280 Wp. Des d'aquest armari  s'alimentarà el Inversor 

trifàsic de 185kWn amb tensió de sortida en corrent alterna de 800V situat en l'interior del mateix edifici  
de serveis del parc solar. 

El inversor trifàsic en projecte serà de la marca HUAWEI model SUN2000-185KTL-H1 o 
equivalent amb un interval de tensió d'alimentació de 500-1.500V DC. Amb aquest valor s'ha 
determinat el nombre màxim de mòduls FV connectats en sèrie. 

7.2.2.2 - CABLEJAT I CANALITZACIONS 

El cablejat elèctric projectat es dividirà en tres tipus de conductors: 
a. Conductors de potència Corrent Continu. Des de plaques solars fins a inversor.  

El conductor d'interconnexió entre mòduls, que circularà per buits i accessoris dels suports 
dels mòduls, i el d'unió amb el subquadre de CC i d'aquest últim a cada inversor, seran de 
coure flexible estanyat i de secció 1 x 6 mm² amb coberta-aïllament de material 
termoestable, de les següents característiques: 
CONSTRUCCIÓ: 
• Conductor: Coure estanyat, flexible, classe 5 segons, UNE EN 60228. 
• Aïllament: Compost reticulat segons taula B.1 d'annex B d'EN 50618. 
• Coberta exterior: Compost reticulat lliure d'halògens segons taula B.1 d'annex B d'EN 
50618. 
• Colors: negre, vermell o blau. 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES: 
• Tensió contínua de disseny: 1,5 / 1,5 kV. 
• Tensió contínua màxima: 1,8 kV. 
• Tensió alterna de disseny: 1/1 kV. 
• Tensió alterna màxima: 1,2 kV. 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
• Temperatura de servei: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 
• Temperatura en cas de curtcircuit: 250 ºC en curtcircuit. 
• Radi mínim de curvatura estàtic (posició final instalꞏlat): 
• 4D (D = diàmetre exterior del cable màxim). 
• Resistent als raigs UVA i intempèrie. 

b. Conductors de protecció (connexions de terra i masses). 
La presa de terra de l’estructura i les plaques fotovoltaiques serà independent de la resta 
de la instalꞏlació. El conductor principal d’equipotencialitat haurà de tenir una secció no 
inferior a la meitat de la del conductor de protecció de secció major de la instalꞏlació, amb 
un mínim de 6 mm2. No obstant això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm2 si és de 
coure, tal com indica el punt 8 de la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. En el cas de la instalꞏlació objecte de la present memòria, el conductor principal de 
presa a terra tindrà una secció de 16 mm2 fins a la primera piqueta, a partir d’aquí la secció 
serà coure nu de secció 35 mm2. 
La unió d’equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements 
conductors no desmuntables, tal com estructures metàlꞏliques no desmuntables, bé per 
conductors suplementaris, o per combinació dels dos 



 

MEMÒRIA  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

6

 

c. Conductors de maniobra. 
El conjunt dels conductors de la planta es dissenyaran per minimitzar el conjunt de pèrdues per 

aquest concepte als següents nivells: 

- Part CC - Generador fotovoltaic: 1,5% de pèrdues en condicions nominals. 

- Part AC (BT): 3% a potència nominal. 
Tot el cablejat en corrent continu des dels mòduls fotovoltaics al quadre de proteccions en corrent 

continua anirà o bé subjectat a l'estructura de l’agrupació per la part inferior dels mòduls o allotjat en 
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, tal com s'especifica en els plànols i pressupost. 
També es disposarà d'arquetes prefabricades per a connexionat de canalitzacions. 

Tant les especificacions tècniques dels equips projectats com el detall dels càlculs elèctrics es 
podran apreciar al annex de la instalꞏlació fotovoltaica i elèctrica. 

7.2.2.3 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I DESCONNEXIÓ 

L'armari de protecció en corrent continua estarà format per els següents elements i 
característiques: 

i. Caixa  de doble  aïllament  amb  tapa  transparent, IP55. Entrades amb premsa estopes 
M16 per entrada de cable de strings, de M25 per a les sortides de terra i del seccionador. 

ii. Capacitat fins a 18 entrades (+) i 18 entrades (-) 
iii. 18 Bases portafusibles i fusibles per a DC de 16A 
iv. 18 Protector contra sobretensions de contínua classe 2 fins a 1500Vdc. 

A la sortida de l’inversor (800V) hi haurà una protecció magnetotèrmica i diferencial. Donades les 
característiques de tensió i potència, s’utilitza un sol equip. En particular  un conjunt interruptor 
magnetotèrmic i diferencial Compact NSX250HB2 de 4 polos, de corrent nominal 250A i tensió 
nominal de 800V i corrent de tall de 35 kA. 

Tant les especificacions tècniques dels equips projectats com el detall dels càlculs elèctrics es 
podran apreciar al annex de la instalꞏlació fotovoltaica i elèctrica. 

 

7.2.2.4 - INSTALꞏLACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA 

Amb la finalitat de fer plenament fiable el funcionament de les corresponents proteccions de la 
planta, es procedirà a la instalꞏlació d'un sistema de terra elèctrica per al sistema fotovoltaic de corrent 
continu, de prestacions adequades al qual es connectaran estructures metàlꞏliques, masses i altres 
elements; i un segon sistema de protecció independent per a la part de Corrent Altern del parc solar, 
on es connectarà l’inversor. Ambdós sistemes de protecció a terra, serviran per protegir les persones 
davant de possibles xocs elèctrics per contacte amb masses metàlꞏliques. 

Les dimensions dels sistemes de terres elèctrics i la seva baixa resistència han de permetre una 
bona dissipació a terra de la corrent provocada per descarregues atmosfèriques o de corrents de 
defecte, així com l'equipotencialitat en tot el perímetre de l'estació. Es considera que hi ha una bona 
presa de terra quan la resistència global d'aquesta, sigui igual o inferior a 10 Ohms. 

Per aconseguir una bona connexió a terra es disposaran de tants elèctrodes com siguin 
necessaris, units entre ells mitjançant cables de coure nu de 35 mm2  i enterrats a 100 cm de 
profunditat. Els elèctrodes seran piquetes de coure de 2 m de longitud. 

De la respectives connexions a terra projectades es trauran uns cables que alimentarà, a partir 
d'una caixa de desconnexió, les línies principals de terra projectades, una per les terres elèctrics de la 
instalꞏlació de corrent continu i un per la part de la instalꞏlació de corrent altern. 

7.2.1 - INSTALꞏLACIÓ ALARMA I VIDEOVIGILANCIA 

Es preveu la instalꞏlació d'un sistema de seguretat per tal de protegir el recinte de la planta solar 
enfront a robatoris. El sistema de seguretat estarà composat per dos elements principals: 

- Sistema d'alarma 

- Circuit tancat de televisió 

7.2.1.1 - SISTEMA D’ALARMA D’INTRUSISME 

El sistema d'alarma estarà format per una central d’alarma, amb un mòdul de comunicació, que 
enllaçarà un contacte magnètic a la porta d'accés i la caseta de reunió s'instalꞏlaran 1 detector de 
doble tecnologia, amb sistema antimasking, per evitar falses alarmes. 

7.2.1.2 - INSTALꞏLACIÓ DE CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ 

Es projecta la instalꞏlació d'un total de 6 càmeres de seguretat de 2 Mpx i 25fps a 1080p, 
muntades sobre columnes troncocòniques d'acer galvanitzat de 4 m d’alçària, distribuïdes en el 
perímetre de la instalꞏlació. 

La instalꞏlació de videovigilancia es completarà amb els següents equips: 

- 1 rack de 19" i 22 connexions 

- 1 gravador fins 16 cameres - 2HDD 

- 4 màstils d'acer galvanitzat de 4 m d'alcaria 

- 1 conversors de fibra optica a ethernet 

- 1 armaris metalꞏlics de 800x600x200 mm IP66 

- -1 switch 16P 10/100 

 LÍNIA ELÈCTRICA INTERCONNEXIÓ PARC SOLAR – ESTACIÓ BOMBAMENT 

7.3.1 - MOVIMENT DE TERRES  I TRAÇAT 

La sortida de la canalització elèctrica des de l'armari de corrent alterna a 800V, ubicat a 
l’interior de la caseta de formigó prefabricat prevista a l'interior del recinte de la planta solar, fins 
a l’edifici de l’estació de bombament, es realitzarà amb conductors d'alumini circulant per  el 
interior de tubs de polietilè de doble capa de 200mm de diàmetre soterrats en llit d'arena, a l'interior 
d'una rasa de 60 cm d’amplària i fins a 80cm de fondària. Sobre aquests tubs es dipositarà una 
capa de sorra rentada de riu i a continuació es disposarà 1 tub de diàmetre 63 mm, per a pas de 
conductors de dades i senyalització des de l’edifici de l’estació bombament a l'edifici de reunió del 
parc solar respectivament. 

Sobre aquests  conductors es dipositarà una darrera capa de sorra rentada i a continuació es 
colꞏlocaran dues plaques de polietilè de protecció mecànica de les canalitzacions, i finalment dues 
cintes de senyalització a 25 cm de la cota de rasant de terreny. Per sobre, la rasa es reblirà amb el 
material adequat procedent de l’excavació 

El traçat d’aquesta canalització es pot apreciar al respectiu plànol que s’acompanya, circulant per 
el marge del camí particular propietat de la comunitat de regants fins a trobar el recorregut per on al 
seu dia van pujar la canonada d’aigua fins a la bassa, per on descendirà per el talús existent fins a 
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trobar el camí municipal on es creurà solꞏlicitant el pertinent permís municipal i amb els condicionants 
que imposin els serveis tècnics municipal, per circulat per el marge del camí formigonat d’accés a la 
estació de bombament, continuant fins arribar a la façana el mateix, per entrar directe a l'interior de la 
sala de proteccions elèctriques de les bombes, a nivell de planta baixa. Tot el recorregut d’aquesta 
línia circularà per terrenys propietat de la pròpia comunitat de regants. 

Al llarg del recorregut de l'escomesa es preveu la colꞏlocació de pericons cecs de registre, per tal 
de facilitar les tasques de pas de conductors. 

El detall del traçat en planta i perfil de la canalització elèctrica a projectar es pot apreciar al 
respectiu plànol que acompanya a la present memòria 

7.3.2 - CABLEJAT 

Des de la sortida de l’inversor instalꞏlat a l’interior de l’edifici de serveis del parc solar fins al 
autotransformador de relació de transformació 800/400V, ubicat en l'interior de l'actual estació de 
bombament, s'alimentarà mitjançant conducció soterrada composada per 7 cables amb conductor 
d'alumini de 0,6 / 1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2 
amb coberta de cable de XLPE, és a dir, de secció 3 x (2x150)+150mm2 Cu RV-K sota tub en 
canalització soterrada. Les canalitzacions es realitzaran segons condicions exigibles en el vigent 
REBT, i la seva instrucció ITC BT 007. 

A l’annex de instalꞏlacions fotovoltaiques i elèctriques es podrà apreciar el detall del càlcul elèctric 
d’aquesta línia, així com els seu elements de protecció. 

 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

Es projecta la instalꞏlació en el interior de l’edifici de l’estació de bombament existent d’un 
autotransformador trifàsic en baixa tensió de potencia de transformació 250 kVA i relació de 
transformació 800/400V, que serà l’encarregat de convertir la tensió de generació de l’inversor a 800V 
a la tensió nominal de funcionament de l’estació de bombament 400V. Es projecten les pertinents 
proteccions elèctriques en ambdues tensions del autotransformador, així com la connexió al Quadre 
General de Distribució en Baixa Tensió (QGDBT) existent.  

Així doncs, l’estació de bombament estarà alimentada per una banda per la xarxa de distribució 
elèctrica en baixa tensió per part de la companyia distribuïdora i per altra banda de forma simultània 
per una planta de generació fotovoltaica en hores de producció solar. 

El detall dels elements a instalꞏlar a l’interior de l’estació de bombament existent es podran apreciar 
als plànols de planta i annex de instalꞏlacions elèctriques. 

8 - MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 

Donada la tipologia i l’emplaçament de l’obra a executar no es preveuen mesures correctores a 
implementar.  

Tampoc es considera fer cap tràmit ambiental específic donat que no afectem cap espai protegit, i  
que la superfície de la planta solar projectada no es troba inclosa a cap dels grups dels annex I i/o II, 
projectes sotmesos a la avaluació ambiental ordinària o simplificada, de la Llei 21/2013, d’avaluació 
ambiental, donat que  ocupa una superfície de 0,4 ha, inferior a les 10 ha per a instalꞏlacions per a la 
producció d’energia elèctrica solar destinada a la venda a la xarxa. 

9 - EXPROPIACIONS  

No es preveu la realització d’ocupacions definitives ja que tant l’estació de bombament existent, 
com tot el recorregut de la línia elèctrica soterrada per a la interconnexió d’aquesta amb el nou parc 

solar fotovoltaic a construir, com el propi parc solar es projecten en terrenys de titularitat de la 
comunitat de regants que serà receptora de les obres una vegada finalitzades.  

 

10 - PERMISOS DE PAS 

Únicament es solꞏlicitaran els pertinents permisos de pas per al creuament de la nova línia 
elèctrica en baixa tensió soterrada en el seu pas sota el vol de la línia de distribució en mitja tensió 
existent en la zona, propietat de la companyia elèctrica distribuïdora de la zona Edistribución Redes 
Digitales, SLU, i també  a l’ajuntament de Flix per al creuament de la línia soterrada en baixa tensió 
objecte del present projecte al camí de titularitat municipal pròxim a l’estació de bombament, per tant 
es solꞏlicitaran permís de pas en ambdós casos. Realitzant-se aquestos passos amb els 
condicionants que imposin ambdós entitats afectades. 

11 - SERVEIS AFECTATS 

Per poder esbrinar els serveis afectats en la zona d’actuació en el present projecte s’ha realitzat 
la consulta a les diferents companyies subministradores de serveis mitjançant la web d’informació de 
serveis existents e-wise.  

A l’annex 9 que s’acompanya a la present memòria s’han detallat la resposta dels serveis afectats 
en la zona rebuda per part de cadascuna de les companyies. Concloent-se que el únic servei existent 
en la zona és el vol d’una línia aèria en Mitja Tensió (25 kV) de titularitat de Edistribución Redes 
Digitales, SLU. 

12 - SEGURETAT I SALUT 

El Reial decret 1627 / 1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en la construcció, estableix en l'article 4, apartat 2, que en els projectes d’obra no 
inclosos en els casos referits a l'apartat 1 del mateix article, el promotor està obligat en la fase de 
desenvolupament del projecte a elaborar un Estudi bàsic de seguretat i salut. Tenint en compte que: 

 L’import d’execució per contracta (PEC) és inferior a 450.759,08 €. 
 No es preveu en cap moment del desenvolupament de l’obra un número d’operaris superior a 

20. 
 S’estima la suma dels dies de treball (90) pels nombre mig d’operaris en obra (5) en 450 

jornades – home, xifra inferior als 500. 
 No es tracta d’un projecte de túnels, ni galeries, ni conduccions subterrànies, ni de preses. 

S’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a les obres projectades en l’annex corresponent    
(núm. 6). A més, en el pressupost d’execució material general del projecte es destina una quantitat 
total en concepte de Seguretat i Salut en les obres per a un import total a justificar de TRES MIL 
NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS (3.922,00 €). 
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13 - GESTIÓ DE RESIDUS 

Es recull l’estudi de gestió de residus de la construcció pel que fa a l’execució del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE 
REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE”, CLAU: 
ER-20214, per tal de donar compliment a allò fixat pel “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción i la gestión de residuos de la construcción y demolición”. 

Les següents taules mostren el pes i volum estimat dels residus generats: 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3) 

170904 No especials 6,12 36 
TOTAL  6,12 36 

En el pressupost d’execució material general del projecte es destina una quantitat total en 
concepte de Gestió de Residus de MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS (1.293,84 €). 

14 - CONTROL DE QUALITAT 

El cost del control de qualitat en obra està inclòs en els preus unitaris de l’obra. 
De totes maneres, donada la particularitat de l’obra, s’ha previst una partida en el pressupost, a 

disponibilitat de la Direcció d’Obra, per al control i seguiment de la planta  solar fotovoltaica, el qual 
inclou: 

-Assajos de qualitat descrits en el plec de prescripcions tècniques i altres que consideri la 
Direcció Facultativa. 

-Monitorització durant el període d’un any dels paràmetres de funcionament del bombament solar. 
-Formació dels gestors de les infraestructures. 

15 - LOTS D’EXECUCIÓ 

Les consideracions 78 i 79, i l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i pel qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, estableixen l’obligació de dividir els contractes en lots, com a mesura de contractació 
estratègica amb la finalitat expressa d’afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses a la 
contractació pública. 

Les característiques tècniques i econòmiques del present projecte ja afavoreixen la participació 
de petites i mitjanes empreses, pel que no es dividirà l'obra en lots. 

16 - TERMINI D’EXECUCIÓ 

El desenvolupament esquemàtic dels treballs previstos per a la realització de les obres definides 
en aquest projecte contempla la seva execució en TRES (3) MESOS. 

A l’annex de “Pla d’obres” es presenta el pla de treballs, realitzat tenint en compte la forma en 
que s'executaran les obres i els amidaments i rendiments dels equips constructius relatius a cada 
activitat. 

 
 
 

17 - REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 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 a dotze (12) mesos, no es considera la revisió de preus. 

18 - PERÍODE DE GARANTIA 

Exceptuant que el Plec de Condicions Administratives i Econòmiques per a la licitació indiqui 
alguna cosa diferent, es proposa un període de garantia de DOS (2) ANYS. 

19 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el Banc Infraestructures.cat Obres 
Hidràuliques actualitzat a l’any 2020, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat. 

Per a l’ús d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit 
import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim de indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5,00%, tal com 
queda reflectit a la justificació de preus que apareix a l’annex de “Justificació de preus”. 
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20 - INDICADORS PDR 

ID Indicadors expedient Unitats Valors 
INDICADORS DE PRODUCTIVITAT ADDICIONALS 

MTUBINST Metres de canonades instalꞏlades  m 0 

NUMEXPBE
N 

Número d’explotacions beneficiades  
núm. 163 

AP.ENERGIA Estalvi potencial d’energia  % 71,7 

INDICADORS DEL MARC NACIONAL 

(1) 

Superfície de reg controlada amb TIC 

Mesurador

s de l’ús de 

l’aigua en 

parcelꞏla 

 

 

 

 

ha 

263 

(2) 
Sistemes 

intelꞏligents de 
telecontrol del 

regadiu 

0 

(3) 
Sistemes 

intelꞏligents de 
fertirrigació 

0 

(4) 
Superfície de reg amb tarifes de la 

comunitat de regants orientades a l’eficiència 
en l’ús de l’aigua 

 
ha 263 

(5) 

Caracterització masses d’aigua afectades (per masses 

d’aigua INFERIOR A BO)  

SI/NO NO 

Codi massa d’aigua  Codi Pla Hidrològic  

Tipus massa d’aigua  
Superficial, subterrània, de 

transició 
 

Caràcter massa d’aigua  
Natural, molt modificada, 

artificial 
 

Estat ecològic (masses 
superficials)  

Assoleix /no assoleix  bon estat  

Estat químic (masses superficials)  Assoleix /no assoleix  bon estat  

Estat quantitatiu (masses 
subterrànies)  

Assoleix /no assoleix  bon estat  

Estat químic (masses 
subterrànies)  

Assoleix /no assoleix  bon estat  

Estat global (ambdós tipus)  Assoleix /no assoleix  bon estat  

Pressió per extraccions  SI/NO  

Pressió per contaminació difosa SI/NO  

(7) Consum d’energia de la infraestructura  MWh/any 281 

(8) 

Energia renovable generada per 

instalꞏlacions construïdes amb la finalitat de 

proveir la infraestructura  

 

MWh/any 378 

(9) Superfície reg modernitzada   ha 273 

(10) 
Número explotacions afectades per la 

modernització 
 

 163 

(11) 
Dimensió mitja superfície elemental de 

reg  
 

ha/núm. 

hidrants o 

preses 

1,61 

(12) 
Superfície regada segons sistema de 

reg  

Gravetat  

ha 

0 

Aspersió 0 

Localitzat 263 

(13) 
Volum d’aigua utilitzada per campanya 

segons sistema de reg 

Gravetat  

m3/any 

 

Aspersió  

Localitzat 462.000 

Gravetat  

m3/ha i any 

 

Aspersió  

Localitzat 1.756 

(14) 
Estalvi potencial d’aigua derivat de la 

modernització  

Gravetat 

m3/any 

N/A 
Aspersió N/A 
Localitzat N/A 
 % N/A 

(15) 
Estalvi potencial d’aigua destinat a 

consolidar el regadiu  

 m3/any N/A 
 m3/ha i any N/A 

(16) 

Estalvi efectiu d’aigua derivat de la 

modernització (per masses d’aigua 

INFERIOR A BO) 

 m3/any 
N/A 

(17) Concessió d’aigua de la infraestructura   m3/any N/D 

(18) 

Valor afegit brut (VAB)  €/any  

Estalvi d’energia (1)  €/any 22.876,23 

Ingressos per venda d’energia (2)  €/any 6.578,22 

Despeses manteniment planta (3)  €/any 1.200 

Increment potència P1 (4)  €/any 3.860,35 

VAB previsiblement generat 
desprès del projecte (1+2-3-4) 

 €/any 24.394,10 

VAB Impacte del projecte sobre el 
VAB 

 €/ha i any 89,35 

El VAB de l’actuació correspon a l’estalvi d’energia, doncs no hi ha canvis de conreu. 

 
Espai Natura 2000 afectat per la millora 

de la infraestructura  

SI/NO NO 

(19) Codi   N/A 

Denominació Espai Natura   N/A 

(20) 
Efecte sobre règim hídric espai Natura 

2000 _ Variació aportacions abans – desprès  

m3/any 

 

N/A 

 % N/A 

N/A No aplica 
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N/D No disponible 

21 - PRESSUPOST DE LES OBRES 

El Pressupost d'Execució Material de les obres ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 
SEIXANTA-SIS MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS (266.074,37 €). 

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté un Pressupost d'Execució per Contracte de les obres de 
TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT-VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS 
D’EURO (383.120,49 €). 

22 - PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres ascendeix a TRES-CENTS VUITANTA-
TRES MIL CENT-VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS D’EURO (383.120,49 €). 

En aquest projecte no hi ha partida corresponent a Expropiacions, pel que el Pressupost per al 
Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT-
VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS D’EURO (383.120,49 €). 

23 - CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les 
empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb 
l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

En concret, la classificació empresarial només és exigible als contractes d'obres amb un valor 
estimat igual o superior a 500.000 euros. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de 
serveis no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva 
solvència indistintament mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 

En aquest contracte d'obres, el valor estimat és inferior a 500.000 €, pel que no s'exigeix 
classificació del contractista. 
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24 - DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1:   MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 
Annexos: 
Annex núm.   1:  Reportatge fotogràfic 
Annex núm.   2:  Antecedents 
Annex núm.   3:  Qualitat i Medi Ambient 
Annex núm.   4:  Criteris tècnics i principals característiques 
Annex núm.   5:  Topografia 
Annex núm.   6:  Estudi d’alternatives 6 
Annex núm.   7:  Estructures 
Annex núm.   8:  Instalꞏlacions fotovoltaiques i elèctriques 
Annex núm.   9:  Serveis afectats 
Annex núm.   10:  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Annex núm.   11:  Pla d’obres 
Annex núm.   12:  Justificació de preus 
Annex núm.   13:  Pressupost per Coneixement de l’Administració 
Annex núm.   14:  Gestió de residus 
 
DOCUMENT NÚM. 2:   PLÀNOLS 
1 Plànols índex, emplaçament i de situació  
2 Plànols de conjunt i definició d'obres 
3 Topografia del terreny parc solar 
4 Planta solar fotovoltaica 
5 Conducció interconnexió elèctrica parc-estació bombament 
6 Estació de bombament 
 
DOCUMENT NÚM. 3:   PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM. 4:   PRESSUPOST 
Amidaments 
Estadística de partides 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Últim full 

25 - DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 17 de la “Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública”, de 7 de gener 
de 2008 (DOGC Núm. 4920 - 6.7.2007), es fa contar que l’obra definida en el present projecte és 
complerta, per entendre que compren tots i cadascun dels elements necessaris per al seu ús, i per 
tant susceptible de ser lliurada a l’ús d’interès públic pel qual s’ha realitzat sense perjudici de les 
ulteriors ampliacions de que posteriorment puguin ser objecte. 

26 - CONCLUSIONS 

Aquesta memòria, juntament amb la resta de documents abans esmentats, defineix 
completament el projecte i justifica la solució adoptada. 

 

Lleida, març de 2021  El autor del Projecte 

 

 

 Gabriel Garriga Gòdia 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. 
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1 - OBJECTE 

El present annex té per objecte exposar un seguit de fotografies tant de les instalꞏlacions 
existents com de punts significatius de l’obra a executar. 

2 - ÀMBIT DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS I PROJECTADES 

 
 

 

1. Situació Bombament de la Comunitat de Regants de Planes i Aixalelles. 
 

 

 

 

2. Situació Bassa de regulació i caseta Bombament de la Comunitat de Regants de Planes 
i Aixalelles. 
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3. Situació caseta Bombament de la Comunitat de Regants de Planes i Aixalelles. 

 
 

 

 
 

4. Situació Bassa de regulació de la Comunitat de Regants de Planes i Aixalelles. 
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5. Vista exterior de la caseta de Bombament. 

 

 

6. Vista camí d’accés a la caseta de Bombament. 
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7. Vista quadre de comptatge en edifici estació transformadora 

 

 

 

8. Vista interior quadres comandament i maniobra dins la caseta de Bombament. 
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9. Vista camí accés i traçat línia interconnexió parc solar amb estació bombament 

 

 

 

10. Vista camí accés i traçat línia interconnexió parc solar amb estació bombament 
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11. Vista afectació línia aèria alta tensió 

 

 

 

12. Vista afectació línia aèria alta tensió 
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13. Vista afectació línia aèria alta tensió 
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14. Vista 1 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 

 

 

 

15. Vista 1 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 
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16. Vista 2 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 

 

 

 

17. Vista 2 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 
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18. Vista 3 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 

 

 

19. Vista 3 àmbit instalꞏlació camp fotovoltaic 
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1 - ANTECEDENTS 

En referència a aquest annex, s’adjunta: 
- Informació facilitada per Infraestructures.cat per a licitació projecte  
- Documentació facilitada per l Infrestructures.cat en acta d’inici del projecte constructiu  
- Factures elèctriques corresponents a l’any 2020. 
- Estudi del bombeig solar aportat per la comunitat de regants realitzat per l’empresa 

especialitzada Opengy, l’any 2019 
- Fitxa tècnica dels motors de les bombes existent i que es mantenen 
 

 INFORMACIÓ LICITACIÓ FACILITADA PER INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
  



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

8

 

 
 
 

 
  



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

9

 

 DOCUMENTACIÓ REUNIÓ INICI PROJECTE 

 

 





 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

11

 

 FACTURES ELECTRICITAT ANYS 2019-2020 

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

12

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

13

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

14

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

15

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

16

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

17

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

18

 



 ANNEX 2 ANTECEDENTS 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

19

 

 ESTUDI ALTERNATIVES BOMBAMENT SOLAR APORTAT PER LA COMUNITAT DE REGANTS, REALITZAT PER L’EMPRESA OPENGY 
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 FITXES TÈCNIQUES MOTORS BOMBES  
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1 - DADES GENERALS 

 Descripció tècnica del projecte 

L’objecte del present projecte és la definició tècnica i econòmica de les obres, instalꞏlacions i equips 
necessaris per a executar la instalꞏlació d'una planta solar fotovoltaica sobre terreny, associada a un consum 
elèctric en modalitat d’autoconsum per venda d’excedents, amb una potencia instalꞏlada de 215,28 kWp, 
muntada sobre una estructura fixa, orientada a sud i amb una inclinació respecte a la horitzontal de 30º. 

Per assolir la potencia total de generació fotovoltaica de 215,28 kWp, es preveu la instalꞏlació d'un total de 
468 panells solars, amb una potència unitària de 460 Wp, que es disposaran sobre 11 agrupacions d’estructura 
d’alumini fixa, dividides en 7 agrupacions a raó de 52 plaques per agrupació, i 4 agrupacions més a raó de 26 
planells per agrupació. 

Aquest planta solar tindrà una forma irregular ocupant una superfície d’uns 3.556 m2, anirà delimitada 
perimetralment per una tanca de tela metàlꞏlica de simple torsió, de 2,5 metres d’alçada, amb una porta d’accés 
de les mateixes característiques de dues fulles de 2 metres d’amplada.  

La parcelꞏla del camp solar disposarà d'un edifici prefabricat de formigó, de planta rectangular i dimensions 
útils interiors de 2,5x3,0 m, i una alçada de 2,5 metres, en el qual s'instalꞏlaran l'armari de reunió de totes les 
sèries de les plaques en corrent continua, el inversor fotovoltaic, el armari de proteccions en corrent alterna de 
l’inversor, així com el quadre de serveis i l'armari amb el PLC de comandament de la instalꞏlació fotovoltaica. 

Des de l'armari de la part de corrent alterna de la instalꞏlació fotovoltaica del parc , instalꞏlat a l’interior de 
l’edifici de reunió sortirà la línia elèctrica en baixa tensió d’interconnexió entre el parc i l’estació de bombament 
associada on es subministrarà l’energia elèctrica generada, la qual discorrerà soterrada per terreny propietat de 
la comunitat de regants, fins arribar al recinte de l'estació. El traçat previst en planta i secció per a la 
canalització soterrada d’aquesta línia queda reflectit en el seu corresponent plànol que s’acompanya a la 
present memòria. 

L'arribada de la línia d’interconnexió elèctrica en corrent alterna des del parc solar a l'estació de 
bombament es dura a terme per uns tubs passamurs existent en la façana frontal de l'edifici, preveient l'entrada 
a l'interior del mateix per la zona de la porta d'accés exterior, tot situant els cables de l'escomesa per sota del 
nivell del terra tècnic existent a la sala de quadres elèctrics, a nivell de planta baixa. 

Una vegada a l’interior de l’edifici de l’estació de bombament donat que l’inversor del parc solar treballarà 
en Baixa tensió a la tensió de sortida en el costat d’alterna de 800V, entre l’entrada de la línia d’interconnexió 
que ve del parc solar i la connexió de la mateixa al quadre general de proteccions de existent a l’estació de 
bombament a 400V, es projecta la instalꞏlació d’un autotransformador de  potencia nominal 250 kVA i relació de 
transformació 800/400V, amb el quadre amb les corresponents proteccions tant a l’entrada a 800V coma  al 
sortida a 400V. Des d’aquesta tensió es connectarà la línia al Quadre General de Proteccions en Baixa Tensió 
existent a la estació de bombament. 

Finalment, el projecte també contempla la instalꞏlació d'un nou equip de comptatge en baixa tensió 
adequat a la potencia de generació, tipus TMF10 per a 400A/400V, per si s'escau la substitució al solꞏlicitar 
punt de connexió a la companyia distribuïdora. 

 Descripció dels condicionants ambientals 

L’àmbit que ocupa aquest projecte, es centra en els termes municipals d’Ascó, Flix i Vinebre, dins de la 
comarca de la Ribera d’Ebre. 

El projecte es situa en la confluència dels tres termes municipals, al costat del riu Ebre. La zona de 
projecte és en un sector clarament agrícola, a excepció de la Central Nuclear d’Ascó, dominat per camps de 
conreu de fruiters en la zona de les Planes i les Aixalelles. 

L’àmbit del projecte s’emmarca principalment dins un paisatge agrícola homogeni, clarament transformat 
per la mà de l’home com ho confirma la presència de nombrosos elements antròpics com poden ser vials, 
camins, nuclis de població, etc., amb d’altres àrees de caràcter més rural, menys transformat, com són les 
extenses àrees de conreu.  

A nivell geològic, la zona es troba dins la Conca de l’Ebre, prop del seu extrem sud-oriental, al límit amb 
la Cadena Costanera Catalana. Aquesta depressió terciària és una conca d’avantpaís formada durant 
l’estructuració dels Pirineus i la Serralada Ibèrica. 

A la zona de l’estudi, els materials de rebliment de la Conca de l’Ebre són majoritàriament oligocens i del 
trànsit Eocè-Oligocè i estructuralment cabussen cap al NW. A l’àrea, apareixen lutites vermelloses i ocres amb 
intercalacions de gres i microconglomerat (POmgc3).  

Les unitats del substrat són de tipus POmgc3 i POmgc5. Lutites vermelloses i ocres que intercalen capes 
de gres de gra mig i microconglomerats. Els gresos s'organitzen en bancs de fins a 5 metres de potència. Els 
cossos microconglomeràtics presenten morfologies canaliformes amb granoclassificació positiva. La unitat 
s'ordena de forma estrato i granocreixent. Aquests dipòsits s'interpreten com fàcies de reompliment de 
paleocanals de rius meandriformes i fàcies de plana d'inundació. Edat: Catià. 

Segons consulta realitzada a l’Institut Geològic de Catalunya no hi ha cap zona d’especial protecció 
geològica o paleontològica (geòtops, geozones o jaciments fòssils) en la zona de l’estudi. 

Considerant el tipus d’activitat que s’ha portat a terme fins ara en tot a l’àrea del projecte (agricultura 
regadiu) no hi ha presència de sòls potencialment contaminats. 

Hidrologicament parlant, la hidrografia des de l’Aragó està marcada pel riu Ebre, que conforma l’orografia 
de la comarca. L’Ebre entra a Catalunya i recorre 140 Km fins que arriba al mar. A ell arriben els riu Segre i els 
seus afluents (Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa i Cinca). Més avall rep les aigües del 
Siurana/Montsant per l’esquerra i del Matarranya i Algars per la dreta. 

La conca de l’Ebre ocupa una amplia extensió de 21.400 km2 en terres catalanes, el 30,5% del territori, 
amb una extensió total de 85.362 km2. Aquesta depressió és delimitada al nord pels Pirineus, a l’oest per la 
Serralada Litoral Catalana i al sud per les muntanyes dels Ports de Besseit, l’enllaç entre la branca aragonesa 
de la Serralada Ibèrica i la Litoral Catalana. 

La Ribera d’Ebre ocupa l’anomenada depressió de Móra i presenta l’aspecte d’una gran vall envoltada de 
serres de gran alçada. Està vertebrada en la seva totalitat pel riu Ebre, que flueix encaixat entre les muntanyes 
de la Serralada Prelitoral i que s’eixampla en alguns punts, com és el cas de la conca de Móra. Els nombrosos 
tancaments que presenta el riu quan passa per la comarca han afavorit les construccions d’embassaments, 
com el de Riba-roja o el de Flix, que compten amb poderoses centrals hidroelèctriques que produeixen un alt 
volum d’energia elèctrica. 

Hidrogeologicament, els aqüífers alꞏluvials es troben seguint el curs de les grans artèries fluvials. Tant el 
riu Ebre com els seus principals afluents han anat dipositant amb el pas del temps capes de materials alꞏluvials 
(graves i sorres) que avui dia constitueixen aqüífers detrítics. Els aqüífers estan íntimament relacionats amb els 
cursos d’aigua superficial, actuant aquests últims com influents o efluents, i fins i tot variant el seu 
comportament en funció de l’època de l’any (avingudes, campanya de recs, etc.). La seva capacitat de 
regulació és mitjana-alta, responent amb cadències de setmanes a les recàrregues per infiltració. La 
interconnexió amb els cursos d’aigua superficial, la seva configuració com a aqüífers lliures i la proximitat a la 
superfície del nivell piezomètric, els fa molt vulnerables a la contaminació. 
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Totes les aigües de la Ribera, fins i tot les aigües subterrànies, aflueixen a l'Ebre. Tot i que abunden els 
barrancs que entallen profundament el rocam terciari dels vessants, l'Ebre ja no rep dins la comarca més que 
dos rius autèntics: el Matarranya, per la dreta, que li aporta 6,5 m³/s; i el riu de Siurana, per l'esquerra, més poc 
cabalós. Els altres (Riu Sec, per la dreta; del la Cana, procedent de les Garrigues; de la Torre i la riera del 
Comte o barranc del Burgar, per l'esquerra) són en realitat rieres (com la de Capçanes, que engruixeix el baix 
riu de Siurana) que només li aporten aigua després de les pluges. 

L'Ebre és més cabalós (prop del triple) que tots els altres rius catalans junts del vessant mediterrani (és a 
dir, sense la Garona). Val a dir, però, que d’aquest cabal (590-600 m³/s), entre 210 i 215 m³/s els hi aporta el 
Segre-Cinca i 8-10 els afluents posteriors. Només el Segre-Cinca, doncs, ja és comparable a tots els nostres 
rius mediterranis junts, i encara cal afegir-hi els 370-375 m³ /s que aporta l'Ebre en haver rebut el tribut del 
Guadalop. La necessitat de regular el cabal del riu i la possibilitat d’aprofitar-ne l’energia explica que 
s’emprenguessin obres de l’envergadura del pantà de Flix (1945) i el pantà de Riba-roja (1967), amb 257 hm³ 
de capacitat i que remunta el riu 38 km, fins a enllaçar amb el pantà de Mequinensa. Calgué reconstruir el 
poble de Faió, afectat per la llarga cua, 38 m més enlaire. 

L’àrea objecte d’estudi no es troba sobre cap aqüífer protegit pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel 
qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos 
aqüífers de Catalunya 

Climatològicament, la zona d’estudi es caracteritza per tenir un clima mediterrani amb lleugera tendència 
continental, amb escasses precipitacions, de contrastos tèrmics forts, amb hiverns freds i estius calorosos. A 
l’hivern a la cubeta de Móra es manifesta una certa inversió de temperatures: el fons és més fred, sobretot els 
dies de poc vent, que els vessants de muntanya que l’envolten. Aquest fet, normal en una concavitat força 
tancada, contribueix a accentuar la continentalitat d’aquesta zona de la comarca. Pel que fa a la pluviositat és 
molt baixa (no arriba als 400 mm anuals) amb un eixut estival molt pronunciat, travessat pel vent de llevant que 
ja és descendent ja que ha hagut d’ultrapassar les muntanyes pre-litorals. El mesos de màxima pluviositat són 
l’octubre i el maig. En general, el clima en aquesta zona es caracteritza per tenir una precipitació més 
abundosa a la tardor. 

La mitjana anual de temperatures a l’estació de Flix, és de 15,5ºC. Els mesos més calorosos són juliol i 
agost amb temperatures mitjanes de 25,4 i 25,37 ºC, respectivament. Per altra banda, hi ha tres mesos amb 
temperatures mitjanes que poden ser considerades com a subhivernals ja que es troben per sota de 9ºC 
(desembre, gener i febrer), essent la més baixa la del mes de gener, que se situa al voltant dels 7ºC. 

Dins de la zona de projecte no s’ha identificat zones de Xarxa Natura 2000, ni Espais Naturals de 
Protecció Especial ni Pla d’Espais d’Interès Natural. Sí que s’ha identificat la presència d’un d’hàbitats d’interès 
comunitari (HIC 6220) i que correspon a Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 
Aquests prats els trobem en els talussos erosionats dels terrers o badlands, juntament amb vegetació arbustiva 
baixa. En tenim per exemple al talús que dona al riu Ebre. 

Quan fa referència a la vegetació, l’actuació afecta exclusivament una finca d’olivera de secà. 

Pel que fa a la fauna que habita a l’est de la zona del projecte, bàsicament és de caràcter mediterrani, 
tant pel que fa a pobladors dels ambients arbustius secs com a les masses forestals de pi blanc. En destaquen 
algunes espècies de caràcter rupícola, que poden habitar al talús que aboca al riu Ebre o a les cingleres de 
serres properes. Pel que fa a espècies aquàtiques el riu Ebre és el corredor principal de la zona, a on es poden 
observar diverses espècies, la majoria no reproductores a la zona concreta d’afectació, però que poden emprar 
les ribes com a indret d’alimentació o hivernada.  

En quan a l’interès connector, la zona té els corredors biològics a la llera del riu Ebre, allunyats de la 
zona del projecte. 

El paisatge característic de l’àmbit més pròxim del projecte correspon, principalment, a un paisatge 
agrícola de reg per la zona de les Planes i les Aixallelles, amb vials, camins, edificacions i d’altres 
infraestructures, amb d’altres de caràcter més rural i natural, com són les àrees de zona orogràficament més 
difícil a l’est. A la zona també hi destaca la Central Nuclear d’Ascó. 

Pel que fa a la presència d’infraestructures viàries a la zona destaquen camins d’accés a la zona de reg i 
carretera C-12 i TV-2237 i, sobretot, l’extensa xarxa de camins rurals i veïnals que donen accés a les 
nombroses finques agrícoles i habitatges dispersos que es troben al llarg de la zona de projecte. 

Quan a la possible presència d’elements arquitectònics o arqueològics catalogats a l’àrea d’estudi, s’ha 
realitzat la consulta al Geoportal del Departament de Cultura no havent-hi cap element a la zona de les obres. 
L’element mes pròxim és el Jaciment Arqueològic de les Aixalelles, situat a 850 metres de la zona de les obres 
i per tant no se’n veurà afectat directa o indirectament. 

 

Figura 1. Ubicació del Jaciment Arqueològic de l’Aixalella” 
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2 - IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. DADES DE PARTIDA 

 Taula d’identificació i integració de les dades de partida 

Núm. Documents Prescripcions Integració de la prescripció 
1 Separata dels 

treballs a realitzar 
L’abast del treball consistirà principalment, sense que el llistat sigui limitatiu, en les següents tasques: 

• Redacció de documents del projecte: 

 Memòria i Annexos 
 Plànols 
 Plec de Prescripcions Tècniques 
 Pressupost en format .tcq 

El projecte es redactarà tenint en compte els corresponents Plecs vigents d’Infraestructures.Cat i 
tenint especial cura en la redacció dels següents annexos a la Memòria: 

• Estudi d’alternatives de camps solar: Connectat a xarxa o aïllat, tipus fix o amb seguidors 
• Càlculs hidràulics 
• Estructures i càlculs mecànics 
• Instalꞏlacions fotovoltaiques i elèctriques 
• Control de Qualitat i Medi ambient 
• Serveis afectats 
• Pla d’obres 
• Expropiacions 
• Estudi de Seguretat i Salut 
• Gestió de residus 

No es preveu la divisió en lots del projecte donat el baix pressupost i les poques partides d’obra 
necessàries per a l’execució d’aquestes obres. 

S’haurà de redactar un projecte d’obra per a la construcció d’un camp fotovoltaic aïllat de la xarxa 
elèctrica, d’una potència estimada de 190 kWp, en uns terrenys adquirits per la Comunitat de Regants 
propers al Bombament. 

Aquest camp solar dimensionarà i complementarà amb tots el equips necessaris per accionar una de 
les dues bombes existents d’uns 110 kW de potència durant les hores diürnes. 

El projecte conté els documents de 
Memòria i annexos, Plànols, Plec de 
Prescripcions Tècniques i Pressupost en 
format tcq. 

S’inclou l’annex d’estudi 
d’alternatives, estructures, instalꞏlacions 
fotovoltaiques i elèctriques, control de 
qualitat i medi ambient, serveis afectats, 
pla d’obres, estudi bàsic de seguretat i 
salut i gestió de residus. 

No s’ha realitzat l’annex de càlculs 
hidràulics perquè no s’ha actuat en les 
instalꞏlacions hidràuliques. 

No s’ha realitzat l’annex 
d’expropiacions perquè totes les 
actuacions es fan en finques titularitat de 
la comunitat de regants. 

No s’han fet lots. 

S’ha redactat un projecte per un 
camp fotovoltaic en autoconsum d’una 
potència nominal de 216 kWp  i 185 kW 
nominals fruit de l’estudi d’alternatives. 
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 Compliment de les prescripcions ambientals. Requeriments ambientals aplicables 

Donada la tipologia i l’emplaçament de l’obra a executar no es preveuen requeriments ambientals 
aplicables. 

Tampoc es considera fer cap tràmit ambiental específic donat que no afectem cap espai protegit, i 
que la superfície de la planta solar projectada no es troba inclosa a cap dels grups dels annex I i/o II, 
projectes sotmesos a la avaluació ambiental ordinària o simplificada, de la Llei 21/2013, d’avaluació 
ambiental, donat que ocupa una superfície de 0,4 ha, inferior a les 10 ha per a instalꞏlacions per a la 
producció d’energia elèctrica solar destinada a la venda a al xarxa. 
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3 - MATERIALS IMPORTATS A CONTROLAR 

S’ha fet una identificació dels materials més importants que hi haurà a l’obra i s’ha definit el tipus de control 
que caldrà fer sobre ells. 

Per a cada material de la llista haurà d’existir a l’obra una fitxa de control de recepció, entenent com a tal la 
relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de la seva acceptació. 

Aquests materials i el seu control es resumeixen a la següent taula: 

N. MATERIAL Certificat Assaig 
Mostra 

acceptada 
per la DF 

Traçabilitat 

1 Reblerts de rases  X X  

2 Formigons X X X X 

3 Acers X X   

4 Prefabricats de formigó X    

5 Tanques i elements 
metàlꞏlics X    

6 Tubs, canalitzacions i 
accessoris X X X X 

7 Cablejat elèctric X X X X 

8 Equips elèctrics i 
fotovoltaics X X X X 

 

Assaig d’instalꞏlació acabada: proves de funcionament de la planta. 

Els criteris han estat: 

 Certificat: materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del producte en el moment del 
subministrament, sent imprescindible per a iniciar la seva colꞏlocació en l’obra. Es tracta del certificat de 
qualitat del producte, no de l’empresa fabricant, és a dir, el compromís del proveïdor sobre les 
característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions 
realitzades dins del procés de selecció. 

 Assaig: materials que hauran de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. 
 Mostra acceptada per la DF: la Direcció Facultativa haurà de comprovar la mostra de material abans de 

ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat. 
 Traçabilitat: caldrà deixar constància de la localització en obra de cada subministrament de material. 

4 - PLA D’ASSAIGS 

S’adjunta com a apèndix del present annex. 
 

5 - SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 
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APÈNDIX 1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT





 ANNEX 3 QUALITAT I MEDI AMBIENT 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

13
 

ÍNDEX 

Memòria explicativa del Pla 
Pla de control 
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MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PLA 
1. Objecte 

Aquest Pla d’assaigs té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats 
d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla d’assaigs és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista. 
Per a la realització del present Pla d’assaigs s’ha utilitzat el “Banc de Criteris Infraestructures.cat Obres 

Hidràuliques 2020”. El banc de preus de partides d’obra amb què s’ha realitzat el pressupost de l’obra és el 
“Banc Infraestructures.cat Obres Hidràuliques 2020”. 

El cost del control de qualitat en obra està inclòs en els preus unitaris de l’obra. 
De totes maneres, donada la particularitat de l’obra, s’ha previst una partida en el pressupost, a 

disponibilitat de la Direcció d’Obra, per al control i seguiment del bombament solar, el qual inclou: 
-Assajos de qualitat descrits en el plec de prescripcions tècniques i altres que consideri la 

Direcció Facultativa. 
-Monitorització durant el període d’un any dels paràmetres de funcionament del bombament solar. 
-Formació dels gestors de les infraestructures. 

 
2. Àmbit d’aplicació 

El present Pla d’assaigs s’aplicarà a les obres del “Projecte constructiu d’una planta fotovoltaica per al 
bombament de la comunitat de regants de Planes i Aixalelles, dels TTMM de Flix i Ascó. Ribera d’Ebre” clau: 
ER-20214. 
 
3. Aspectes generals 

Pel que fa als materials i unitats d’obra s’han seguit els criteris del programa TCQ. 
 
4. Imports del projecte 

PEM del pressupost de l’obra: 
PEC sense IVA del pressupost de l’obra: 
PEC del pressupost de l’obra: 
PEC sense IVA del Pla d’assaigs: 
PEC del Pla d’assaigs: 

266.074,37 € 
316.628,50 € 
383.120,49 € 

4.545,26 € 
5.499,76 € 

 
Percentatge del Pla d’assaigs respecte al pressupost d’obra: 1,44% 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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RESUM PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 18/03/2021 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES EXPLANADA PARC SOLAR 35.711,60 1.847,48 5,17
Titol 3 01.01.02 EXCAVACIONS RASES INSTAL·LACIONS 5.245,56 0,00 0,00
Titol 3 01.01.03 FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA PARC SOLAR 3.914,90 297,78 7,61
Titol 3 01.01.04 EQUIPAMENTS PARC SOLAR 12.331,70 0,00 0,00
Titol 3 01.01.05 RASA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB 26.689,56 0,00 0,00
Capítol 01.01 OBRA CIVIL 83.893,32 2.145,26 2,56
Titol 3 01.02.01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 161.068,27 1.800,00 1,12
Titol 3 01.02.02 SISTEMA DE SEGURETAT I INTRUSISME PARC SOLAR 14.083,97 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 LÍNIA ELÈCTRICA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB 23.915,07 600,00 2,51
Titol 3 01.02.04 ACTUACIONS EN EB PER CONNEXIÓ PARC SOLAR 27.461,02 0,00 0,00
Capítol 01.02 INSTAL·LACIONS 226.528,33 2.400,00 1,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

310.421,65 4.545,26 1,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 OBRA CIVIL 83.893,32 2.145,26 2,56
Capítol 01.02 INSTAL·LACIONS 226.528,33 2.400,00 1,06
Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT 4.667,18 0,00 0,00
Capítol 01.04 GESTIÓ DE RESIDUS 1.539,67 0,00 0,00
Obra 01 ER-20214 316.628,50 4.545,26 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

316.628,50 4.545,26 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 ER-20214 316.628,50 4.545,26 1,44
Obra 01 316.628,50 4.545,26 1,44

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 





Pressupost Control Qualitat
Projecte constructiu Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST * Data: 18/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ER-20214_PCQ

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES EXPLANADA PARC SOLAR

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

43,16 4,000 172,64

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

31,70 2,000 63,40

3 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 13043 (P - 12)

30,18 1,000 30,18

4 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 8)

8,95 1,000 8,95

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 7)

64,53 3,000 193,59

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 5)

36,13 3,000 108,39

7 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

25,00 2,000 50,00

8 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11 1,000 96,11

9 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 2,000 63,40

10 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 14)

13,65 30,000 409,50

11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

38,99 2,000 77,98

12 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 9)

81,06 2,000 162,12

13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 6)

47,92 2,000 95,84

14 J2VCY10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 15)

157,69 2,000 315,38

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.847,48

Obra 01 Pressupost ER-20214_PCQ

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA PARC SOLAR

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 -
13)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 3 01.01.03 297,78

Obra 01 Pressupost ER-20214_PCQ

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

EUR

Pressupost Control Qualitat
Projecte constructiu Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST * Data: 18/03/21 Pàg.: 2

1 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 19)

600,00 1,000 600,00

2 JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents
elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic,
inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 18)

600,00 1,000 600,00

3 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 17)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.800,00

Obra 01 Pressupost ER-20214_PCQ

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 LÍNIA ELÈCTRICA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 16)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 600,00

(*) Branques incompletes

EUR





 ANNEX 3 QUALITAT I MEDI AMBIENT 

 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

37
 

RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITATA 





Pressupost Control Qualitat
Projecte constructiu Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 4.545,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.545,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

quatre mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims

Lleida, març 2021

El autor del Projecte

Gabriel Garriga Gòdia
Enginyer Tècnic Industrial
GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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ULTIM FULL 





Pressupost Control Qualitat
Projecte constructiu Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 4.545,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.545,26

21 % IVA SOBRE 4.545,26................................................................................................... 954,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 5.499,76

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc mil quatre-cents noranta-nou euros amb setanta-sis cèntims
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1 - DADES GENERALS 

➢ Terme municipal: Flix, Ascó i Vinebre 

➢ Comarca: Ribera d’Ebre 

➢ Província: Tarragona 

➢ Tipus d’obra: projecte constructiu d’una planta fotovoltaica per al bombament de la Comunitat de 
regants de Planes i Aixalelles 

➢ Separació per lots: NO 

 

2 - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 Característiques generals  

Es tracta de la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica sobre terreny, associada a un consum elèctric en 
modalitat d’autoconsum per venda d’excedents, amb una potencia instal·lada de 215,28 kWp, muntada sobre una 
estructura fixa, orientada a sud i amb una inclinació respecte a la horitzontal de 30º. 

Per assolir la potencia total de generació fotovoltaica de 215,28 kWp, es preveu la instal·lació d'un total de 
468 panells solars, amb una potència unitària de 460 Wp, que es disposaran sobre 11 agrupacions d’estructura 
d’alumini fixa, dividides en 7 agrupacions a raó de 52 plaques per agrupació, i 4 agrupacions més a raó de 26 
planells per agrupació. 

Aquest planta solar tindrà una forma irregular ocupant una superfície d’uns 4.143 m2, anirà delimitada 
perimetralment per una tanca de tela metàl·lica de simple torsió, de 2,5 metres d’alçada, amb una porta d’accés 
de les mateixes característiques de dues fulles de 2 metres d’amplada.  

La parcel·la del camp solar disposarà d'un edifici prefabricat de formigó, de planta rectangular i dimensions 
útils interiors de 2,5x3,0 m, i una alçada de 2,5 metres, en el qual s'instal·laran l'armari de reunió de totes les 
sèries de les plaques en corrent continua, el inversor fotovoltaic, el armari de proteccions en corrent alterna de 
l’inversor, així com el quadre de serveis i l'armari amb el PLC de comandament de la instal·lació fotovoltaica. 

Des de l'armari de la part de corrent alterna de la instal·lació fotovoltaica del parc , instal·lat a l’interior de 
l’edifici de reunió sortirà la línia elèctrica en baixa tensió d’interconnexió entre el parc i l’estació de bombament 
associada on es subministrarà l’energia elèctrica generada, la qual discorrerà soterrada per terreny propietat de 
la comunitat de regants, fins arribar al recinte de l'estació. El traçat previst en planta i secció per a la canalització 
soterrada d’aquesta línia queda reflectit en el seu corresponent plànol que s’acompanya a la present memòria. 

L'arribada de la línia d’interconnexió elèctrica en corrent alterna des del parc solar a l'estació de bombament 
es dura a terme per uns tubs passamurs existent en la façana frontal de l'edifici, preveient l'entrada a l'interior del 
mateix per la zona de la porta d'accés exterior, tot situant els cables de l'escomesa per sota del nivell del terra 
tècnic existent a la sala de quadres elèctrics, a nivell de planta baixa. 

Una vegada a l’interior de l’edifici de l’estació de bombament donat que l’inversor del parc solar treballarà en 
Baixa tensió a la tensió de sortida en el costat d’alterna de 800V, entre l’entrada de la línia d’interconnexió que ve 
del parc solar i la connexió de la mateixa al quadre general de proteccions de existent a l’estació de bombament a 
400V, es projecta la instal·lació d’un autotransformador de  potencia nominal 250 kVA i relació de transformació 
800/400V, amb el quadre amb les corresponents proteccions tant a l’entrada a 800V coma  al sortida a 400V. Des 
d’aquesta tensió es connectarà la línia al Quadre General de Proteccions en Baixa Tensió existent a la estació de 
bombament. 

Finalment, el projecte també contempla la instal·lació d'un nou equip de comptatge en baixa tensió adequat 
a la potencia de generació, tipus TMF10 per a 400A/400V, per si s'escau la substitució al sol·licitar punt de 
connexió a la companyia distribuïdora. 

 

 

 

 Característiques del parc fotovoltaic 

2.2.1 - Obra Civil 

2.2.1.1 - Moviment de Terres 

Es projecta la talla de l’arbrat existent i neteja de la parcel·la on es preveu construir el parc solar fotovoltaica, 
incloent l'esbrossada de la parcel·la, contemplant el desmunt i terraplenat de les diferents zones de la parcel·la, 
a més de l’aportació de terra vegetal pera procedir al seu anivellament de la mateixa. Es proposa la formació d'un 
pla amb una inclinació d'un 2% en direcció nord-sud, que agafarà com a punt de partida una línia paral·lela al part 
posterior de la parcel·la delimitada, corresponent a la cota 118,17 m. 

Un cop finalitzat l'anivellament, es procedirà a l'estesa i piconatge d'una capa de 10 cm de tot-ú artificial 
procedent de granulats reciclats de formigó, en tota la superfície de la parcel·la on s’haurà d'instal·lar la planta 
solar. La capa de tot-ú es compactarà fins assolir el 95% de l'assaig pròctor modificat (PM). 

2.2.1.2 - Clavat de suports i fonamentacions estructura 

En els casos que l’estudi geotècnc ho permiti els perfils principals de l’estructura metàl·lica anirà clavada al 
terreny fins a una longitud de 2 metres, mentre que en els casos que no ho permiti es projectarà fer fonamentacions. 

En les agrupacions on es prevegui fer fonamentacions. es preveu la construcció de sabates aïllades, de 
dimensions 3,20x0,60x0,50 m, construïdes en formigó armat tipus HA-25/B/20/IIa, armades amb doble malla a 
tracció i compressió formada per barres de diàmetre 12 mm formant quadrícula de 25 cm, en acer corrugat qualitat 
B500S, tipus Q335. 

2.2.1.3 - Canalitzacions elèctriques  

Es defineixen 2 tipologies de rasa en la zona del camp solar, en funció del nombre de canalitzacions 
elèctriques, tal i com s'indica en el corresponent plànol. "Planta solar fotovoltaica. Detalls canalitzacions". 

La connexió entre canalitzacions i les diferents agrupacions es realitzaran mitjançant arquetes prefabricades 
de formigó, sense fons, de dimensions 60x60x60 cm (tipus 1) o 100x100x60 cm (tipus 2), segons s’escaigui, 
amb tapa de fosa dúctil classe B125, i 80x80x85 cm (tipus 2), amb tapa de fosa dúctil B125. 

2.2.1.4 - Edifici serveis parc solar 

Es projecta la construcció d'un edifici de tipus prefabricat de formigó en la zona del camp solar, el qual allotjarà 
un armari de polièster que reunirà totes les sèries en corrent continua dels strings solars, l’inversor solar, el armari 
de proteccions en corrent alterna de l’inversor, un autotransformador de potencia nominal 3 kVA i relació de 
transformació 800/400V per alimentació dels serveis auxiliars del parc, així com el sub-quadre de serveis del propi 
parc de la part de corrent alterna. 

L'edifici prefabricat, de planta rectangular i dimensions útils e n  p l a n t a  interiors 2,5x3,0 m, es disposarà 
sobre una base també de formigó armat prefabricada de 20 cm d’alçada, disposada a la vegada sobre una base 
d’e sorra de 10cm. 

La caseta tècnica disposarà d’una porta metàl·lica doble de 900 x 2000 mm, amb dues  reixes de ventilació 
a les parets laterals de 600 x600 cm, per tal de garantir una certa renovació d'aire a l'interior de la caseta. 

2.2.1.5 - Elements d’urbanització 

Es preveu la formació d'un tancat seguint el perímetre de la parcel·la corresponent a la planta solar, mitjançant 
reixat d'acer d’alçària 2'5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla 
i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m, ancorats en fresc sobre 
dau de formigó en massa de dimensions 30x30x30 cm, de formigó HA- 25/B/20/IIa. 

Per a l'accés a l'interior del recinte de la planta solar es preveu la instal·lació d'una porta de dues fulles batents 
de 4x2,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió 
de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns 
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat. 
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2.2.2 - Instal·lació elèctrica 

2.2.2.1 - Descripció genèrica 

La planta fotovoltaica esta formada per 468 mòduls de 460 Wp cadascun, del fabricant marca JINKO SOLAR, 
model Tiger Mono-facial 455-475 Watt de 460 Wp o equivalent. La potència total del generador serà de 215,28 
kWp. 

En la instal·lació fotovoltaica projectada es disposaran 18 sèries de 26 panells solars de 460Wp, essent la 
tensió total per string de 1120 V, i una intensitat per string de 10,68 A. 

Tal i com ja s’ha esmentat la instal·lació estarà dividida en dos tipus de agrupacions, la primera tipologia 
constarà de 26 panells solars (13 columnes de 2 panells (1 string)), mentre que la segona tipologia constarà de 52 
panells solars (26 columnes de 2 panells (2 string)) en instal·lació fixa estructura fixa Schletter FS Duo, o similar. 

Així doncs, s'agruparan conjunts de 26 panells solars formant unitats de producció individuals de 11.960 Wp 
per string o sèrie.  

Les sèries provinents de les respectives agrupacions s'agruparan en un armari de protecció en corrent 
continua, situat a l'interior de l'edifici de reunió situat a l'interior del camp solar. La potència de sortida màxima 
d'aquest armari serà de 215.280 Wp. Des d'aquest armari  s'alimentarà el Inversor trifàsic de 185kWn amb tensió 
de sortida en corrent alterna de 800V situat en l'interior del mateix edifici  de serveis del parc solar. 

El inversor trifàsic en projecte serà de la marca HUAWEI model SUN2000-185KTL-H1 o equivalent amb un 
interval de tensió d'alimentació de 500-1.500V DC. Amb aquest valor s'ha determinat el nombre màxim de mòduls 
FV connectats en sèrie. 

2.2.2.2 - Cablejat i canalitzacions 

El cablejat elèctric projectat es dividirà en tres tipus de conductors: 

a. Conductors de potència Corrent Continu. Des de plaques solars fins a inversor 

El conductor d'interconnexió entre mòduls, que circularà per buits i accessoris dels suports dels 
mòduls, i el d'unió amb el subquadre de CC i d'aquest últim a cada inversor, seran de coure flexible 
estanyat i de secció 1 x 6 mm² amb coberta-aïllament de material termoestable, de les següents 
característiques: 

CONSTRUCCIÓ: 

• Conductor: Coure estanyat, flexible, classe 5 segons, UNE EN 60228. 

• Aïllament: Compost reticulat segons taula B.1 d'annex B d'EN 50618. 

• Coberta exterior: Compost reticulat lliure d'halògens segons taula B.1 d'annex B d'EN 50618. 

• Colors: negre, vermell o blau. 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES: 

• Tensió contínua de disseny: 1,5 / 1,5 kV. 

• Tensió contínua màxima: 1,8 kV. 

• Tensió alterna de disseny: 1/1 kV. 

• Tensió alterna màxima: 1,2 kV. 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 

• Temperatura de servei: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 

• Temperatura en cas de curtcircuit: 250 ºC en curtcircuit. 

• Radi mínim de curvatura estàtic (posició final instal·lat): 

• 4D (D = diàmetre exterior del cable màxim). 

• Resistent als raigs UVA i intempèrie. 

b. Conductors de protecció (connexions de terra i masses). 

Es disposaran de tants elèctrodes com siguin necessaris, units entre ells mitjançant cables de coure 
nu de 35 mm2  i enterrats a 100 cm de profunditat. Els elèctrodes seran piquetes de coure de 2 m de 
longitud 

c. Conductors de protecció (connexions de terra i masses). 

d. Conductors de maniobra. 

El conjunt dels conductors de la planta es dissenyaran per minimitzar el conjunt de pèrdues per aquest 
concepte als següents nivells: 

- Part CC - Generador fotovoltaic: 1,5% de pèrdues en condicions nominals. 

- Part AC (BT): 3% a potència nominal. 

Tot el cablejat en corrent continu des dels mòduls fotovoltaics al quadre de proteccions en corrent continua 
anirà o bé subjectat a l'estructura de l’agrupació per la part inferior dels mòduls o allotjat en tub corbable corrugat 
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, tal com s'especifica en els plànols i pressupost. També es disposarà d'arquetes 
prefabricades per a conexionat de canalitzacions. 

Mentre que des de la sortida de l’inversor fins al autotransformador de relació de transformació 800/400V, 
ubicat en l'interior de l'actual estació de bombament, s'alimentarà mitjançant conducció soterrada composada per 
7 cables amb conductor d'alumini de 0,6 / 1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 
150 mm2 amb coberta de cable de XLPE, el qual serà objecte de detall en posteriors apartats de la present 
memòria. Les canalitzacions es realitzaran segons condicions exigibles en el vigent REBT. 

Tant les especificacions tècniques dels equips projectats com el detall dels càlculs elèctrics es podran apreciar 
al annex de la instal·lació fotovoltaica i elèctrica. 

2.2.2.3 - Elements de protecció i desconnexió 

L'armari de de protecció en corrent continua estarà format per els següents elements i característiques: 

i. Caixa  de doble  alllament  amb  tapa  transparent, IP55. Entrades amb premsa estopes M16 per 
entrada de cable de strings, de M25 per a les sortides de terra i del seccionador. 

ii. Capacitat fins a 18 entrades (+) i 18 entrades (-) 

iii. 18 Bases portafusibles i fusibles per a DC de 16A 

iv. 18 Protector contra sobretensions de contínua classe 2 fins a 1000Vdc. 

A la sortida de l’inversor (800V) hi haurà una protecció magnetotèrmica i diferencial. Donades les 
característiques de tensió i potència, s’utilitza un sol equip. En particular  un conjunt interruptor magnetotèrmic i 
diferencial Compact NSX250HB2 de 4 polos, de corrent nominal 250A i tensió nominal de 800V i corrent de tall 
de 35 kA. 

Tant les especificacions tècniques dels equips projectats com el detall dels càlculs elèctrics es podran apreciar 
al annex de la instal·lació fotovoltaica i elèctrica. 

2.2.2.4 - Instal·lació de connexió a terra 

Amb la finalitat de fer plenament fiable el funcionament de les corresponents proteccions de la planta, es 
procedirà a la instal·lació d'un sistema de terra elèctrica per al sistema fotovoltaic de corrent continu, de prestacions 
adequades al qual es connectaran estructures metàl·liques, masses i altres elements; i un segon sistema de 
protecció independent per a la part de Corrent Altern del parc solar, on es connectarà l’inversor. Ambdós sistemes 
de protecció a terra, serviran per protegir les persones davant de possibles xocs elèctrics per contacte amb masses 
metàl·liques. 

Les dimensions dels sistemes de terres elèctrics i la seva baixa resistència han de permetre una bona 
dissipació a terra de la corrent provocada per descarregues atmosfèriques o de corrents de defecte, així com 
l'equipotencialitat en tot el perímetre de l'estació. Es considera que hi ha una bona presa de terra quan la resistència 
global d'aquesta, sigui igual o inferior a 10 Ohms. 
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Per aconseguir una bona connexió a terra es disposaran de tants elèctrodes com siguin necessaris, units entre 
ells mitjançant cables de coure nu de 35 mm2  i enterrats a 100 cm de profunditat. Els elèctrodes seran piquetes 
de coure de 2 m de longitud. 

De la respectives connexions a terra projectades es trauran uns cables que alimentarà, a partir d'una caixa de 
desconnexió, les línies principals de terra projectades, una per les terres elèctrics de la instal·lació de corrent 
continu i un per la part de la instal·lació de corrent altern. 

2.2.3 - Instal·lació alarma i videovigilancia 

Es preveu la instal·lació d'un sistema de seguretat per tal de protegir el recinte de la planta solar enfront a 
robatoris. El sistema de seguretat estarà composat per dos elements principals: 

- Sistema d'alarma 

- Circuit tancat de televisió 

2.2.3.1 - Sistema d’alarma d’intrusisme 

El sistema d'alarma estarà format per una central d’alarma, amb un mòduld e comunicació, que enllaçarà un 
contacte magnètic a la porta d'accés i la caseta de reunió s'instal·laran 1 detectors de doble tecnologia, 
amb sistema antimasking, per evitar falses alarmes. 

2.2.3.2 - Instal·lació de circuit tancat de televisió 

Es projecta la instal·lació d'un total de 6 càmeres de seguretat de 2 Mpx i 25fps a 1080p, muntades sobre 
columnes troncocòniques¡ d'acer galvanitzat de 4 m d’alçària, distribuïdes en el perímetre de la instal·lació. 

La instal·lació de videovigilancia es completarà amb els següents equips: 

- 1 rack de 19" i 22 connexions 

- 1 gravador fins 16 cameres - 2HDD 

- 4 màstils d'acer galvanitzat de 4 m d'alcaria 

- 1 conversors de fibra optica a ethernet 

- 1 armaris metal·lics de 800x600x200 mm IP66 

- -1 switch 16P 10/100 

 

 Línia elèctrica interconnexió parc solar – estació bombament 

2.3.1 - Moviment de terres  i traçat 

La sortida de la canalització elèctrica des de l'armari de corrent alterna a 800V, ubicat a l’interior de de la 
caseta de formigó prefabricat prevista a l'interior del recinte de la planta solar, fins a l’edifici de l’estació de 
bombament, es realitzarà amb conductors d'alumini circulant per  el interior de tubs de polietilè de doble capa de 
200mm de diàmetre soterrats en llit d'arena, a l'interior d'una rasa de 60 cm d’amplària i fins a 80cm de fondària. 
Sobre aquestes tubs es dipositarà una capa de sorra rentada de riu i a continuació es disposarà 1 tub de 
diàmetre 63 mm, per a pas de conductors de dades i senyalització des de l’edifici de l’estació bombament a 
l'edifici de reunió del parc solar respectivament. 

Sobre aquests  conductors es dipositarà una darrera capa de sorra rentada i a continuació es col·locaran 
dues plaques de polietilè de protecció mecànica de les canalitzacions, i finalment dues cintes de senyalització 
a 25 cm de la cota de rasant de terreny. Per sobre, la rasa es reblirà amb el material adequat procedent de 
l’excavació 

El traçat d’aquesta canalització es pot apreciar al respectiu plànol que s’acompanya, circulant per el marge del 
camí particular propietat de la comunitat de regants fins a trobar el recorregut per on al seu dia van pujar la 
canonada d’aigua fins a la bassa, per on descendirà per el talús existent fins a trobar el camí municipal on es creurà 

sol·licitant el pertinent permís municipal i amb els condicionants que imposin els serveis tècnics municipal, per 
circulat per el marge del camí formigonat d’accés a la estació de bombament, continuant fins arribar a la façana el 
mateix, per entrar directe a l'interior de la sala de proteccions elèctriques de les bombes, a nivell de planta baixa. 
Tot el recorregut d’aquesta línia circularà per terrenys propietat de la pròpia comunitat de regants. 

Al llarg del recorregut de l'escomesa es preveu la col·locació de pericons cecs de registre, per tal de facilitar 
les tasques de pas de conductors. 

El detall del traçat en planta i perfil de la canalització elèctrica a projectar es pot apreciar al respectiu plànol 
que acompanya a la present memòria. 

 

2.3.2 - Cablejat 

Mentre que des de la sortida de l’inversor fins al autotransformador de relació de transformació 800/400V, 
ubicat en l'interior de l'actual estació de bombament, s'alimentarà mitjançant conducció soterrada composada per 
7 cables amb conductor d'alumini de 0,6 / 1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 
150 mm2 amb coberta de cable de XLPE, és a dir, de secció 3 x (2x150)+150mm2 Cu RV-K sota tub en canalització 
soterrada. Les canalitzacions es realitzaran segons condicions exigibles en el vigent REBT, i la seva instrucció ITC 
BT 007. 

A l’annex de instal·lacions fotovoltaiques i elèctriques es podrà apreciar el detall del càlcul elèctric d’aquesta 
línia, així com els seu elements de protecció. 

 

 Estació de bombament 

Es projecta la instal·lació en el interior de l’edifici de l’estació de bombament existent d’un autotransformador 
trifàsic en baixa tensió de potencia de transformació 250 kVA i relació de transformació 800/400V, que serà 
l’encarregat de convertir la tensió de generació de l’inversor a 800V a la tensió nominal de funcionament de 
l’estació de bombament 400V. Es projecten les pertinents proteccions elèctriques en ambdues tensions del 
autotransformador, així com la connexió al Quadre General de Distribució en Baixa Tensió (QGDBT) existent.  

Així doncs, l’estació de bombament estarà alimentada per una banda per la xarxa de distribució elèctrica en 
baixa tensió per part de la companyia distribuïdora i per altra banda de forma simultània per una planta de 
generació fotovoltaica en hores de producció solar. 

El detall dels elements a instal·lar a l’interior de l’estació de bombament existent es podran apreciar als plànols 
de planta i annex de instal·lacions elèctriques. 
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3 - CARACTERÍSTIQUES PRESSUPOSTARIES 

 

 IMPORT 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 266.074,37 €  

13% Despeses generals  34.589,67€  

6% Benefici industrial 15.964,46€  

SUMA  316.628,50 €  

21% d’IVA  66.491,99€  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  383.120,49 €  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 383.120,49 €  
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1 - OBJECTE 

Per a la redacció del present projecte constructiu s’han realitzat un aixecament taquimètric. 

La topografia utilitzada es troba en coordenades ETRS89 31N i s’inclou en format EXCEL. 

2 - PUNTS TOPOGRAFIA ETRS89 31N 

Punt X Y Cota 

12 296.894.137 4.565.200.515 118.658 

13 296.895.260 4.565.204.159 118.606 

14 296.897.351 4.565.195.892 118.299 

15 296.903.449 4.565.195.842 117.992 

16 296.911.727 4.565.195.680 117.956 

17 296.918.518 4.565.195.936 118.106 

18 296.925.027 4.565.196.434 118.451 

19 296.934.387 4.565.197.007 118.739 

20 296.942.744 4.565.198.040 119.100 

21 296.949.092 4.565.195.986 119.223 

22 296.956.480 4.565.195.735 118.782 

23 296.962.976 4.565.195.520 118.610 

24 296.972.836 4.565.195.248 118.396 

25 296.978.532 4.565.195.663 118.258 

26 296.983.798 4.565.195.188 116.952 

27 296.983.858 4.565.199.188 117.969 

28 296.985.819 4.565.203.195 117.615 

29 296.986.522 4.565.206.706 117.136 

30 296.994.163 4.565.232.134 116.801 

31 296.997.302 4.565.230.800 116.649 

32 297.003.007 4.565.230.832 116.748 

33 297.006.813 4.565.230.178 116.501 

34 297.006.025 4.565.228.237 116.444 

35 296.998.600 4.565.227.758 116.409 

36 297.001.823 4.565.223.783 116.347 

37 296.995.161 4.565.222.729 116.329 

38 296.992.139 4.565.227.230 116.653 

39 296.992.214 4.565.231.075 116.981 

40 296.990.497 4.565.227.452 117.222 

41 296.989.936 4.565.231.669 117.346 

42 296.990.700 4.565.235.389 118.708 

43 296.986.778 4.565.236.172 119.118 

44 296.985.494 4.565.231.232 118.085 

45 296.988.099 4.565.228.568 117.419 

46 296.982.357 4.565.226.193 117.858 

47 296.985.611 4.565.224.382 117.469 

48 296.987.850 4.565.223.563 117.345 

49 296.979.022 4.565.221.739 118.410 

50 296.981.872 4.565.218.759 117.931 

51 296.983.314 4.565.217.052 117.831 

52 296.987.013 4.565.215.471 116.961 
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Punt X Y Cota 

53 296.991.358 4.565.213.732 116.563 

54 296.991.363 4.565.213.734 116.567 

55 296.995.114 4.565.212.660 116.494 

56 296.998.088 4.565.217.616 116.312 

57 296.993.977 4.565.210.534 116.590 

58 296.988.331 4.565.213.253 116.717 

59 296.982.429 4.565.216.056 117.945 

60 296.976.862 4.565.218.325 118.798 

61 296.973.191 4.565.213.765 119.758 

62 296.971.461 4.565.214.550 120.455 

63 296.967.766 4.565.216.947 120.861 

64 296.963.582 4.565.219.012 121.283 

65 296.966.872 4.565.223.501 120.978 

66 296.972.426 4.565.224.039 120.012 

67 296.976.488 4.565.222.530 119.652 

68 296.979.741 4.565.225.482 119.590 

69 296.981.772 4.565.228.568 119.492 

70 296.976.464 4.565.230.822 119.626 

71 296.971.661 4.565.232.463 120.089 

72 296.974.188 4.565.235.897 120.306 

73 296.975.397 4.565.240.079 121.120 

74 296.978.391 4.565.238.505 120.582 

75 296.978.167 4.565.236.519 119.678 

76 296.974.489 4.565.232.465 119.769 

77 296.965.275 4.565.220.799 121.238 

78 296.960.076 4.565.215.460 121.297 

79 296.952.145 4.565.210.479 121.231 

80 296.946.241 4.565.207.759 120.790 

81 296.943.672 4.565.206.663 120.629 

82 296.939.922 4.565.203.587 119.929 

83 296.942.095 4.565.202.228 120.438 

84 296.946.107 4.565.201.992 120.544 

85 296.950.615 4.565.203.085 120.664 

86 296.952.469 4.565.208.789 121.016 

87 296.956.218 4.565.204.610 120.621 

88 296.957.373 4.565.210.633 120.956 

89 296.961.908 4.565.207.069 120.694 

90 296.965.509 4.565.209.852 120.583 

91 296.961.887 4.565.213.889 121.010 

92 296.966.840 4.565.217.690 120.956 

93 296.968.013 4.565.211.298 120.690 

94 296.971.914 4.565.214.546 120.432 

95 296.970.918 4.565.211.190 120.032 

96 296.974.901 4.565.207.615 119.412 

97 296.979.674 4.565.202.435 118.214 

98 296.983.984 4.565.200.926 117.995 

99 296.975.550 4.565.201.378 118.558 

100 296.970.374 4.565.203.440 119.028 

101 296.966.265 4.565.204.950 119.348 

102 296.963.542 4.565.206.076 119.568 

103 296.966.935 4.565.208.442 119.917 

Punt X Y Cota 

104 296.969.842 4.565.210.816 120.141 

105 296.958.337 4.565.204.109 119.388 

106 296.957.948 4.565.199.716 119.028 

107 296.953.200 4.565.202.417 119.562 

108 296.954.103 4.565.197.732 119.071 

109 296.946.791 4.565.201.278 119.406 

110 296.947.105 4.565.196.928 119.159 

111 296.942.578 4.565.197.452 118.780 

112 296.941.255 4.565.192.032 117.860 

113 296.945.122 4.565.191.787 117.858 

114 296.947.767 4.565.195.133 118.153 

115 296.953.303 4.565.195.123 118.094 

116 296.959.887 4.565.195.444 118.134 

117 296.965.201 4.565.195.116 117.858 

118 296.971.696 4.565.194.893 117.785 

119 296.977.021 4.565.194.499 117.644 

120 296.977.627 4.565.193.376 117.284 

121 296.979.441 4.565.194.621 117.611 

122 296.979.627 4.565.194.020 117.287 

123 296.983.789 4.565.195.193 116.954 

124 296.987.920 4.565.193.662 116.800 

125 296.984.146 4.565.190.839 116.737 

126 296.978.919 4.565.191.396 117.043 

127 296.973.972 4.565.189.973 117.187 

128 296.966.208 4.565.188.168 117.436 

129 296.960.984 4.565.192.335 117.741 

130 296.955.469 4.565.192.160 117.830 

131 296.948.887 4.565.191.353 117.773 

132 296.941.793 4.565.191.719 117.865 

133 296.941.422 4.565.187.096 117.456 

134 296.942.089 4.565.185.772 117.345 

135 296.944.087 4.565.186.653 117.551 

136 296.948.559 4.565.187.057 116.566 

137 296.952.871 4.565.186.501 117.373 

138 296.957.798 4.565.186.915 117.530 

139 296.963.112 4.565.186.820 117.490 

140 296.970.681 4.565.187.182 117.251 

141 296.977.686 4.565.187.570 116.981 

142 296.984.140 4.565.188.326 116.799 

143 296.988.152 4.565.186.908 116.638 

144 296.988.264 4.565.182.789 116.584 

145 296.988.935 4.565.183.069 115.485 

146 296.988.923 4.565.183.081 115.471 

147 296.981.233 4.565.181.748 116.546 

148 296.978.858 4.565.185.713 116.728 

149 296.974.410 4.565.185.358 116.887 

150 296.974.735 4.565.180.831 116.766 

151 296.970.359 4.565.183.501 116.988 

152 296.969.389 4.565.186.217 117.173 

153 296.964.157 4.565.184.564 117.204 

154 296.965.928 4.565.180.367 116.987 
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Punt X Y Cota 

155 296.958.395 4.565.184.707 117.182 

156 296.958.013 4.565.180.486 116.942 

157 296.954.807 4.565.180.691 116.858 

158 296.953.077 4.565.184.061 117.108 

159 296.949.294 4.565.179.502 116.809 

160 296.943.192 4.565.178.777 116.647 

161 296.939.832 4.565.178.987 116.558 

162 296.940.064 4.565.174.871 115.971 

163 296.941.497 4.565.171.428 115.779 

164 296.940.963 4.565.167.269 115.544 

165 296.945.867 4.565.167.357 115.814 

166 296.946.100 4.565.172.152 115.978 

167 296.947.602 4.565.176.598 116.439 

168 296.954.340 4.565.176.190 116.527 

169 296.954.652 4.565.171.169 116.323 

170 296.955.397 4.565.166.583 116.232 

171 296.955.830 4.565.162.673 116.417 

172 296.952.954 4.565.163.635 116.441 

173 296.951.178 4.565.167.480 116.389 

174 296.949.136 4.565.168.236 116.050 

175 296.960.315 4.565.160.717 116.227 

176 296.964.407 4.565.160.011 116.251 

177 296.967.413 4.565.158.191 116.321 

178 296.969.957 4.565.157.106 116.314 

179 296.970.836 4.565.161.962 116.134 

180 296.975.510 4.565.161.926 116.180 

181 296.975.341 4.565.155.458 116.219 

182 296.973.973 4.565.151.387 115.583 

183 296.977.030 4.565.149.349 115.771 

184 296.979.819 4.565.146.197 115.607 

185 296.984.859 4.565.148.699 115.688 

186 296.987.643 4.565.153.167 115.964 

187 296.989.745 4.565.156.778 115.692 

188 296.985.785 4.565.157.886 116.607 

189 296.987.696 4.565.161.666 116.336 

190 296.988.340 4.565.166.018 116.627 

191 296.988.569 4.565.170.149 116.274 

192 296.988.562 4.565.177.357 116.463 

193 296.979.390 4.565.176.488 116.396 

194 296.974.429 4.565.169.950 116.286 

195 296.967.788 4.565.171.566 116.383 

196 296.964.737 4.565.177.434 116.730 

197 296.955.923 4.565.171.818 116.381 

198 296.938.206 4.565.167.642 115.525 

199 296.937.434 4.565.164.964 114.919 

200 296.936.618 4.565.162.925 114.672 

201 296.931.163 4.565.162.803 114.956 

202 296.927.095 4.565.163.519 114.853 

203 296.922.957 4.565.162.848 114.249 

204 296.919.295 4.565.160.941 114.205 

Punt X Y Cota 

205 296.917.015 4.565.157.973 114.105 

206 296.911.939 4.565.155.565 114.584 

207 296.908.247 4.565.155.819 114.682 

208 296.904.051 4.565.159.050 114.372 

209 296.901.454 4.565.159.659 114.134 

210 296.900.673 4.565.162.937 114.123 

211 296.899.950 4.565.164.131 113.902 

212 296.903.518 4.565.163.213 114.694 

213 296.900.899 4.565.166.665 114.341 

214 296.905.524 4.565.166.538 114.945 

215 296.905.807 4.565.171.298 115.188 

216 296.902.614 4.565.174.919 115.062 

217 296.899.670 4.565.178.031 115.031 

218 296.894.488 4.565.182.154 115.241 

219 296.891.281 4.565.183.270 115.342 

220 296.887.093 4.565.183.863 114.940 

221 296.884.285 4.565.185.993 116.142 

222 296.886.775 4.565.188.940 116.815 

223 296.889.887 4.565.191.634 117.638 

224 296.893.147 4.565.193.938 118.315 

225 296.897.766 4.565.196.309 118.197 

226 296.902.157 4.565.195.882 117.968 

227 296.901.048 4.565.194.092 116.685 

228 296.898.684 4.565.191.251 116.074 

229 296.897.147 4.565.192.407 116.113 

230 296.896.053 4.565.189.989 115.947 

231 296.893.183 4.565.187.240 115.471 

232 296.889.840 4.565.188.476 115.965 

233 296.887.641 4.565.185.341 115.463 

234 296.893.734 4.565.185.168 115.404 

235 296.902.311 4.565.185.820 115.580 

236 296.908.544 4.565.187.610 115.998 

237 296.905.362 4.565.190.330 116.363 

238 296.911.204 4.565.190.942 116.533 

239 296.911.247 4.565.193.222 116.980 

240 296.911.603 4.565.195.215 117.298 

241 296.914.779 4.565.193.983 117.243 

242 296.915.031 4.565.189.328 116.697 

243 296.914.034 4.565.184.655 116.216 

244 296.913.793 4.565.179.773 115.614 

245 296.907.677 4.565.183.130 115.580 

246 296.905.944 4.565.177.533 115.249 

247 296.900.416 4.565.181.350 115.360 

248 296.898.054 4.565.185.202 115.501 

249 296.907.312 4.565.172.295 115.133 

250 296.912.035 4.565.169.844 115.078 

251 296.912.075 4.565.165.494 115.034 

252 296.910.865 4.565.160.109 114.878 

253 296.915.856 4.565.160.751 114.558 

254 296.916.660 4.565.164.763 115.060 
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Punt X Y Cota 

255 296.916.226 4.565.170.031 115.055 

256 296.915.639 4.565.174.984 115.356 

257 296.915.111 4.565.179.550 115.640 

258 296.914.707 4.565.183.550 115.959 

259 296.914.747 4.565.188.254 116.561 

260 296.914.779 4.565.192.480 117.070 

261 296.918.479 4.565.193.242 117.601 

262 296.919.086 4.565.192.522 117.342 

263 296.921.017 4.565.192.440 117.439 

264 296.920.783 4.565.187.514 116.851 

265 296.920.754 4.565.184.590 116.645 

266 296.920.804 4.565.182.947 116.276 

267 296.920.990 4.565.178.474 115.965 

268 296.921.436 4.565.176.091 115.836 

269 296.921.565 4.565.171.892 115.327 

270 296.922.479 4.565.167.884 115.086 

271 296.927.065 4.565.167.721 115.251 

272 296.927.176 4.565.172.680 115.538 

273 296.927.234 4.565.176.119 116.095 

274 296.927.162 4.565.177.368 116.097 

275 296.927.586 4.565.182.403 116.464 

276 296.925.921 4.565.186.597 116.971 

277 296.926.341 4.565.190.522 117.402 

278 296.925.284 4.565.192.965 117.745 

279 296.929.367 4.565.193.279 117.770 

280 296.930.740 4.565.189.189 117.333 

281 296.931.617 4.565.185.514 117.119 

282 296.931.461 4.565.183.878 116.686 

283 296.932.762 4.565.180.114 116.397 

284 296.932.340 4.565.177.118 116.251 

285 296.932.138 4.565.176.029 115.961 

286 296.934.407 4.565.172.625 115.734 

287 296.933.805 4.565.169.014 115.565 

288 296.936.946 4.565.169.913 115.541 

289 296.938.036 4.565.174.411 115.866 

290 296.941.233 4.565.179.527 116.610 

291 296.939.052 4.565.183.838 116.909 

292 296.939.355 4.565.187.005 117.434 

293 296.938.067 4.565.192.086 117.791 

294 296.933.902 4.565.193.572 117.893 

295 296.932.427 4.565.195.057 118.318 

296 296.931.878 4.565.197.637 118.878 

297 296.939.424 4.565.203.589 119.919 

298 296.934.764 4.565.207.584 120.601 

299 296.930.007 4.565.207.776 120.291 

300 296.928.033 4.565.203.747 119.525 

301 296.922.827 4.565.204.365 119.283 

302 296.922.203 4.565.208.118 119.948 

303 296.916.951 4.565.208.153 119.702 

304 296.917.037 4.565.203.501 118.887 

305 296.916.983 4.565.199.377 118.401 

Punt X Y Cota 

306 296.912.231 4.565.199.599 118.229 

307 296.910.504 4.565.203.817 118.548 

308 296.908.121 4.565.207.412 119.040 

309 296.905.215 4.565.203.920 118.468 

310 296.901.420 4.565.203.043 118.462 

311 296.897.452 4.565.204.936 118.531 

312 296.894.403 4.565.200.081 118.586 

313 296.891.901 4.565.202.725 118.908 

314 296.889.426 4.565.198.539 119.366 
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1 - OBJECTE 

En el present Annex s’establiran les bases i condicionants per al disseny de la planta fotovoltaica 
objecte d’estudi, tanmateix, s’exposarà la viabilitat de quatre alternatives considerades, les quals es 
detallen a continuació: 

a. Opció 1. Autoconsum associat al subministrament elèctric existent en baixa tensió de 
l’estació de bombament amb venda de l’energia excedentària, subministrant energia des 
d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb estructura fixa. 

b. Opció 2. Autoconsum associat al subministrament elèctric existent en baixa tensió de 
l’estació de bombament amb venda de l’energia excedentària, subministrant energia des 
d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb estructura mòbil a 1 eix. 

c. Opció 3. Bombament solar aïllant una de les dues bombes de què disposa l’estació de 
bombament, subministrant energia des d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb 
estructura fixa. 

d.  Opció 4. Bombament solar aïllant una de les dues bombes de què disposa l’estació de 
bombament, subministrant energia des d’una planta solar fotovoltaica sobre terreny amb 
estructura mòbil a 1 eix. 

També en el present Annex i a petició del titular s’ha estudiat una variant de la solució adoptada, 
tenint en compte el condicionant de funcionament actual, és a dir, no funcionant les bombes en període 
tarifari P1, en temporada estiu de les 11:00h a les 15:00h. Encara que l’estudi de la opció escollida s’ha 
realitat obviant aquest condicionant actual, donat que en el proper dia 1 de juny de 2021, els períodes 
tarifaris en que es distribuirà la tarifa ATR 3.0, canviaran tant en quant a períodes d’energia, passant 
dels 3 períodes actuals a 6, com de distribució horaris i mensual dels mateixos. 

2 - NECESSITATS DE LA PRESENT INSTALꞏLACIÓ 

El Titular de la instalꞏlació de bombament objecte d’estudi proporciona l’històric de factures de 
consum elèctric d’aquesta per al seu anàlisis, també comunica el seu interès en augmentar la intensitat 
d’ús de les instalꞏlacions degut a un increment en usuaris de la mateixa. Seguint les anteriors premisses, 
es donarà resposta a les qüestions objecte del present document.  

Com s’observa en la Taula  1., la demanda d’energia elèctrica de la instalꞏlació és variable, aquesta 
oscilꞏla anualment, amb valors compresos entre 222.154,00 kWh i 310.739,00 kWh, s’haurà de satisfer 
la demanda mínima de la instalꞏlació i preveure cobrir bona part de la demanda més desfavorable. 
Taula  1. Consum d’energia anual de la instalꞏlació objecte d’estudi. 

ANY CONSUM P1 CONSUM P2 CONSUM P3 CONSUM TOTAL 

2017 445,00 kWh 114.238,00 kWh 164.280,00 kWh 278.963,00 kWh 
2018 394,00 kWh 78.021,00 kWh 143.739,00 kWh 222.154,00 kWh 
2019 7.591,00 kWh 127.689,00 kWh 175.459,00 kWh 310.739,00 kWh 

Quant a la instalꞏlació de bombament, es composa de dos bombes de potència 110 kW amb un 
funcionament de tipus alternant. 

Com es reflecteix en la Taula  2., es pren un consum base de 100 kW en règim permanent. 
Taula  2. Pics de consum “maxímetres” de la instalꞏlació objecte d’estudi. 

ANY MAXÍMETRE P1 MAXÍMETRE P2 MAXÍMETRE P3 

2017 20,00 kW 101,00 kW 102,00 kW 
2018 4,00 kW 102,00 kW 108,00 kW 
2019 101,00 kW 105,00 kW 105,00 kW 

3 - ESTIMACIÓ D’UNA CORBA DE DEMANDA 

Per tal d’efectuar un correcte dimensionat de la planta fotovoltaica i procedir amb la seva simulació, 
es realitzarà un estudi mensual dels consums elèctrics de la instalꞏlació de bombament i respectiu 
peatge d’accés, amb el qual s’obtindrà unes hores de funcionament anual; posteriorment, es pondera 
el resultat entre els anys disponibles i s’arrodoneix a l’alça. 

En la Taula  3., s’observa la corba de càrrega proposada per a la instalꞏlació, amb les hores diàries 
previstes de funcionament de la instalꞏlació de bombament, en funció de les dades observades. 
Taula  3. Hores de funcionament de la instalꞏlació i programa proposat, escenari òptim. 

 
Tot seguint el programa de funcionament indicat en l’anterior taula, s’obtindrà una demanda 

estimada anual de 280.900 kWh. Aquesta es reflecteix tanmateix en la Taula  4., i es detalla la 
corresponent quantia mensual en la Figura  1. 
Taula  4. Demanda anual en un escenari òptim. 

DEMANDA ENERGIA 

P1 85.600 kWh

P2 152.300 kWh

P3 43.000 kWh

TOTAL 280.900 kWh

 

 
Figura  1. Demanda mensual en un escenari òptim. 
 
 
 

MES 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 TOTAL
Gener - - - - - - - - - - - 1 h 1 h - - - - - - - - - - - 2 h
Febrer - - - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h - - - - - - - - - - 3 h
Març - - - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h - - - - - - - - - - 3 h
Abril - - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - - - - - 6 h
Maig - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - - - - 8 h
Juny - - - - - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - - - 11 h
Juliol - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - 17 h
Agost - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - 17 h
Setembre - - - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - - 14 h
Octubre - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h - - - - - - - - 7 h
Novemnre - - - - - - - - - - - 1 h 1 h 1 h - - - - - - - - - - 3 h
Desembre - - - - - - - - - - - - 1 h - - - - - - - - - - - 1 h
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4 - DIMENSIÓ ÒPTIMA DEL CAMP 

La producció energètica d’un mòdul fotovoltaic dependrà majoritàriament de la superfície neta de 
captació, el seu rendiment i la radiació incident sobre el mateix, aquest fet és extensible a un camp 
format per “n” panells.  

Es coneix la localització on s’emplaçarà la instalꞏlació, i per tant la radiació horària disponible en 
aquesta, així com, la potència mínima requerida per al correcte funcionament de la instalꞏlació de 
bombament objecte d’estudi, la qual correspon a 100 kW; fixem les característiques i de mòdul 
fotovoltaic i com es mostra els Apartats “hores diàries mensuals de producció útil igual o superior a 100 
kW...” els quals s’acompanyen a la Apèndix del present document, s’obté una radiació mínima 
necessària i per consegüent les hores en que està disponible en funció de les dimensions del camp. 
Taula  5. Resum d’hores de funcionament diàries disponibles amb energia solar, en funció de les 
dimensions de la instalꞏlació fotovoltaica. 

POT. INSTALꞏLADA. GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES.

194,38 kW - - 8 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 8 h 2 h - - 

215,98 kW - 6 h 8 h 10 h 10 h 12 h 12 h 10 h 10 h 6 h - - 

237,57 kW - 7 h 8 h 10 h 11 h 12 h 12 h 10 h 10 h 7 h 3 h - 

Finalment, es decideix que les dimensions òptimes del camp fotovoltaic, tenint en compte criteris 
econòmics i sense produir un sobrecost excessiu de mateixa, corresponen a 216,00 kW. 

5 - COMPARATIVA DE LES ALTERNATIVES ESTUDIADES 

Com a criteri de disseny de la instalꞏlació a projectar, havent simulat el pronòstic de producció 
obtinguda envers la demanda estimada anual de 280.900 kWh, promig de les dades aportades pel 
Titular de la instalꞏlació; en la Taula 6., es reflecteix la viabilitat de cadascuna d’elles. 
Taula  6. Quadre resum dels balanç energètic-econòmic de les quatre alternatives estudiades. 

COST ESTIMAT INVERSIÓ 
O1 - Fixa 

autoconsum  
O2 - 1eix 

autoconsum O3 - Fixa aïllada O4 - 1eix aïllada 

313.310,78 € 337.015,58 € 325.310,78 € 349.015,58 € 

ESTUDI ENERGÈTIC 
PRODUCCIÓ ENERGIA 
SISTEMA 378.450 kWh/any 422.130 kWh/any 378.450 kWh/any 422.130 kWh/any 

DEMANDA INSTALꞏLACIÓ 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 280.900 kWh/any 

AUTOCONSUM PROPI 201.616 kWh/any 216.996 kWh/any 159.400 kWh/any 179.800 kWh/any 

DEMANDA DE XARXA 79.284 kWh/any 63.904 kWh/any 121.500 kWh/any 101.100 kWh/any 
EXCEDENTS/MALBARATAME
NT 176.834 kWh/any 205.134 kWh/any 219.058 kWh/any 242.338 kWh/any 

ESTUDI ECONÒMIC 

SUBVENCIONABLE 50% 156.655,39 € 168.507,79 € 162.655,39 € 174.507,79 € 

COST MANTENIMENT -1.200,00 €/any -4.000,00 €/any -1.200,00 €/any -4.000,00 €/any 

COST PEATGES (Augment P1) -3.860,35 €/any -3.860,35 €/any 0,00 €/any 0,00 €/any 
ESTALVI ENERGIA 
AUTOCONSUM 22.876,23 €/any 24.353,57 €/any 18.551,59 €/any 20.613,87 €/any 

INGRÈS VENTA EXCEDENTS 6.578,22 €/any 7.630,98 €/any 0,00 €/any 0,00 €/any 

PAYBACK 6,42 anys 6,99 anys 9,37 anys 10,50 anys 

Els informes complets corresponents a les opcions 1 i 2 de l’anterior quadre resum s’acompanyen 
a la Apèndix del present document, pel que fa les opcions aïllades 3 i 4, el càlcul s’ha realitzat tenint en 
compte la mateixa producció que les dos primeres opcions, però malbaratant l’energia excedentària i 

aquella que no arribi als nivells mínims de funcionament de la bomba impulsora; els resultats són clars 
i unívocs, com era d’esperar, la modalitat d’autoconsum ofereix un major estalvi i versatilitat per a la 
instalꞏlació de bombament, així mateix, la instalꞏlació fotovoltaica sobre estructura fixa oferirà una major 
autonomia i menys manteniment que una mòbil. 
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9 - INFORME: SISTEMA FOTOVOLTAIC CONNECTAT A XARXA I ESTRUCTURA FIXA 
AMB INCLINACIÓ DE 30°, ORIENTACIÓ SUD 
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10 - INFORME: SISTEMA FOTOVOLTAIC CONNECTAT A XARXA I ESTRUCTURA TIPUS 
SEGUIDOR 1 EIX NORD-SUD 
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11 - INFORME: SISTEMA FOTOVOLTAIC CONNECTAT A XARXA I ESTRUCTURA FIXA 
AMB INCLINACIÓ DE 30°, ORIENTACIÓ SUD, EVITANT CONSUM PUNTA (P1) 
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12 - INFORME: SISTEMA FOTOVOLTAIC CONNECTAT A XARXA I ESTRUCTURA TIPUS 
SEGUIDOR 1 EIX NORD-SUD, EVITANT CONSUM PUNTA (P1) 
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13 - SIMULACIÓ DE FACTURA ELÈCTRICA ANUAL: SENSE SISTEMA FOTOVOLTAIC I 
ACTUALS CONDICIONS DE CONTRACTE 

 

14 - SIMULACIÓ DE FACTURA ELÈCTRICA ANUAL: AMB ESTAVI ENERGÈTIC 
FOTOVOLTAIC I AUGMENT DE POTÈNCIA EN PERÍODE PUNTA (P1) 
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 ANNEX 7 ESTRUCTURES 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 7 ESTRUCTURES 

 





 ANNEX 7 ESTRUCTURES 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

3 

 

 ÍNDEX 

 
ANNEX 7 ESTRUCTURES ....................................................................................................... 1 

1 - OBJECTE 5 
2 - ESTRUCTURA 5 

 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTRUCTURA ............................................................................ 5 
APÈNDIX INFORMES ESTRUCTURES ................................................................................... 9 

3 - CÀLCULS ESTRUCTURA 10 
4 - CÀLCULS FONAMENTACIONS ESTRUCTURA 17 





 ANNEX 7 ESTRUCTURES 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

5 

 

 

1 - OBJECTE 

En el present Annex es defineixen el càlculs estructurals dels elements que suporten les plaques 
fotovoltaiques. 

2 - ESTRUCTURA 

Per a la realització d’aquest projecte es projecta una estructura fixa Schletter FS Duo, o similar. 
L’estructura portant es una construcció inclinada a 30º en la que els elements solars són fixats a les 
corretges mitjançant pinces. Les corretges estan situades sobre les bigues, a la mateixa distància que 
els postes de l’estructura portant, que estan clavades al terra. 

Donades les característiques dels panells, s’ha d’utilitzar un sistema de doble poste/biga per 
temes de resistències mecàniques al vent. En els plànols es detalla les dimensions entre bigues i la 
distància entre fileres, mentre que en l’annex es defineixen el càlculs estructurals dels elements que 
suporten les plaques fotovoltaiques. 

 

Figura  1. Esquema de l’estructura FS DUO, de doble biga clavada al terra. 

En cas de que el terreny no permeti clavar les bigues, el mateix fabricant té una altra tipologia 
d’estructura mitjançant fonamentacions, que evita clavar les bigues al terra. En particular, el sistema 
PV MAX S, o similar.. 

 

Figura  2. Esquema de l’estructura PV MAX S, de doble biga amb fonamentació. 

 

 

 

 

 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTRUCTURA 
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3 -  CÀLCULS ESTRUCTURA 
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4 - CÀLCULS FONAMENTACIONS ESTRUCTURA 

Per al càlcul de l’estructura i la fonamentació s’ha utilitzat un software de càlcul de fonamentacions del 
fabricant de l’estructera. En particular el Schletter Configurator. 

Aquest càlcul de les fonamentacions s’haurà de recalcular i validar una vegada s’obtingui resultats del 
geotècnic real del terreny, previ a la seva construcció. 

 

Figura 1. Imatge del configurador del propi fabricant. 

El calculador et demana la informació sobre el projecte, que es detalla a continuació: 

- Ubicació a Ascó: les característiques de vent, neu i sísmiques les importa el mateix 

programa. 

   

Figura 2. Imatge dels mapes de condicions climàtiques (vent, neu i sismiques). 

- Tipología de terreny: Es selecciona una zona amb vegetació baixa com herba i obstacles 

aïllats (arbres, edificis) i separació d’almenys 20 vegades l’altura de l’obstacle. Amb aquesta 

característica ja s’adopta les característiques del terreny, que es veuen a la imatge, així com 

les característiques de carga de vent (segons CTE) i zona de neu. 
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Figura 3. Imatge de la introducció de la tipologia de terreny. 

 

Figura 4. Característiques de les condicions de vent i neu. 

 

 

 

 

El següent pas és posar les característiques dels mòduls així com l’estructura seleccionada. Un cop 
introduides aquestes dades, el configurador automàticament et calcula tant l’estructura com la 
fonamentació necessària. A continuació es detallen les característiques de la fonamentació a instal·lar 
segons el propi fabricant de l’estructura i tenint en compte la ubicació i el tipus de panell. 

 

Figura 5. Conclusions del disseny de l’estructura i les fonamentacions de la planta fotovoltaica. 

 

Del càlcul realitzat és conclou que els fonaments projectats seran mitjançant sabates aïllades de 
dimensions 3200x600x500 mm, amb formigó C25/30 i una ferralla mitjançant malla electrosoldada 
plegada tipus Q335 A. 
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1 - OBJECTE 

El següent annex inclou els càlculs de dimensionat de la instalꞏlació solar fotovoltaica, de les 
series de la planta fotovoltaica i de la secció dels cables i les seves proteccions.  

 

2 - DIMENSIONAT DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA: GENERAL 

El motiu de la realització de la instalꞏlació solar fotovoltaica connectada a la xarxa interior amb 
modalitat d’autoconsum amb venta d’excedents dona resposta als criteris de sostenibilitat i respecte al 
medi ambient així com per criteris econòmics. D’una banda, la comunitat passarà a consumir menys 
electricitat de la xarxa amb totes les connotacions mediambientals que això comporta, i de l’altra 
veurà com la seva factura energètica es veurà reduïda per aquest consum inferior alhora que tindrà 
uns ingressos per la venta dels excedents. 

Actualment el client té una tarifa 3.0A i una potència contractada de 5 kW, 110 kW i 110 kW a P1, 
P2 i P3, respectivament. El cost del terme de potència és: 

- 0,11132936 €/kWꞏdia en P1 (tenint en compte l’Impost de l’Electricitat i reducció ISE) 
- 0,066798016 €/kWꞏdia en P2 (tenint en compte l’Impost de l’Electricitat i reducció ISE) 
- 0,044531344 €/kWꞏdia en P3 (tenint en compte l’Impost de l’Electricitat i reducció ISE) 

 
A banda dels costos de potència, també es mostren els costos energètics. El cost energètic dels 

darrers mesos ha estat: 
- 0,12803965 €/kWh en P1 (tenint en compte l’IE i reducció ISE) 
- 0,105921388 €/kWh en P2 (tenint en compte l’IE i reducció ISE) 
- 0,07972037 €/kWh en P3 (tenint en compte l’IE i reducció ISE) 

Mitjançant les factures de la comunitat de regants, s’analitzen els consums energètics de 
diferents anys. Fent una valoració mitjana dels darrers anys, el consum energètic és de 280.900 kWh, 
que representa un cost energètic de 25.967,34 € (sense tenir en compte el cost de potència i IVA). 

 
Figura  1. Consum mensual per períodes i consum acumulat anual promig (darrers 4 anys).  

A partir dels consums mensuals, s’analitza les hores de funcionament de la bomba, que segons 
els maxímetres consumeix sobre els 100 kW nominals. De mitjana, la bomba està en funcionament 
2.809 hores anuals. 

 
Figura  2. Hores mensuals de funcionament durant el període estudiat (Promig darrers 4 anys) 

Un cop s’hagi implementat la instalꞏlació solar fotovoltaica d’autoconsum, el temps funcionament 
de les bombes s’haurà de modificar i concentrar-lo a hores solars per tal d’aprofitar l’energia solar. 
Essent la nova distribució de la corba de càrrega de la instalꞏlació per períodes, la grafiada a 
continuació: 

 
Figura  3. Hores mensuals de funcionament escenari futur (funcionament parc fotovoltaic) 

En particular, la propietat té l’objectiu de no utilitzar mai energia en P1 i per tant s’haurà 
d’implementar un sistema per tal de temporitzar la bomba. Però per aquets estudi no s’ha tingut en 
compte aquesta premissa, donat que els períodes tarifaris seran canviat el proper 01 de juny de 2021. 
A continuació es mostra la proposta de funcionament segons el mes. Durant l’any les bombes 
funcionaran 2809 hores, pràcticament el mateix temps de funcionament de bombes que fins ara. 

 
 
 



 

ANNEX 8 INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES I ELÈCTRIQUES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE.
CLAU: ER-20214

2 

 

Taula 1. Funcionament de les bombes en el nou escenari d'autoconsum 

 

A partir d’aquests consums i despeses, es projecta una instalꞏlació solar fotovoltaica connectada 
a la xarxa interior existent de 215.3 kWp i 185 kW nominals muntada sobre una estructura fixa, 
orientada a sud i amb una inclinació respecte a la horitzontal de 30º. La instalꞏlació produirà 378.458 
kWh a l’any, un 134% de la demanda estimada, que és de 280.900 kWh.  

D’una banda, l’autoconsum fotovoltaic reduirà els costos energètics sobre el 69,3%, generant una 
reducció econòmica anual de 17.995,25€ (autoconsum de 200.990 kWh). D’altra banda, hi haurà 
moments en els que l’energia generada sigui menor que la demanda energètica de la instalꞏlació 
existent, donat que la instalꞏlació treballa durant unes hores limitades diàries mentre que la instalꞏlació 
solar produeix durant més estona. En aquests moments hi haurà excedents elèctrics. Segons els 
consums esperats i la producció de la instalꞏlació solar fotovoltaica, aquests seran del 46,8%      
(177.469 kWh anuals). Donada la potència nominal de la instalꞏlació, que és superior als 100 kW, 
aquests excedents s’hauran de vendre al mercat diari. Considerant un preu de venta de 4 c€/kWh i 
tenint en compte que hi ha un impost del 7% com a productor, el titular obtindrà uns ingressos anuals 
de 6.578,24 €. 

 
Figura  4. Producció d’energia fotovoltaica mensual i anual. 
 

 
Figura  5. Producció d’energia fotovoltaica mensual vs demanda estimada escenari futur. 

La corrent generada pels panells fotovoltaics s’envia a un sistema de conversió de potència que 
transformarà la corrent continua a corrent alterna trifàsica al nivell de tensió i freqüència desitjada 
(800V / 50 Hz). Aquest inversor eleva la tensió fins als 800V per tal de reduir les pèrdues elèctriques 
en la línia de connexió fins al CGPM. Per tal de disminuir novament la tensió a 400V i poder connectar 
la instalꞏlació generadora a la xarxa interior de la comunitat de veïns, s’utilitza un autotransformador 
400V/800V de 250 kVA. En particular, s’instalꞏlarà un autotransformador reversible trifàsic IP-23 de 
250 kVA de tensió d’entrada 800V i tensió de sortida 400V+N, o similar.  
Taula 2. Característiques de l’autotransformador de 250 kVA proposat. 

 
 
 

Hores
Període 
Hivern

Període Estiu
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 P3 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 P3 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P3 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P3 P3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 P3 P3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 P3 P3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
6 P3 P3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
7 P3 P3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
8 P2 P2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
9 P2 P2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
10 P2 P2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 P2 P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 P2 P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 P2 P1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
14 P2 P1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
15 P2 P2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
16 P2 P2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
17 P2 P2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
18 P1 P2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
19 P1 P2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 P1 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 P1 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 P2 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 P2 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,0 3,0 3,0 6,0 8,0 11,0 17,0 17,0 14,0 7,0 3,0 1,0
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En la situació actual, la instalꞏlació produirà uns excedents elèctrics en determinats moments del 
dia o de l’any que s’injectaran a la xarxa elèctrica per a la seva venta. A continuació es mostra un 
esquema de la instalꞏlació (faltaria el autotransformador per adequar la tensió a la de la xarxa). 

 
Figura  6. Esquema de funcionament de la instalꞏlació fotovoltaica amb venta d’excedents.  

3 - DIMENSIONAT DE LES SERIES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Atenent a les necessitats justificades en l’annex 6 d’estudi d’alternatives, resumit també ne els 
anteriors sub-aaprtats del present, es requereix una instalꞏlació solar fotovoltaica de 215.3 kWp i 185 
kW nominals muntada sobre una estructura fixa, orientada a sud i amb una inclinació respecte a la 
horitzontal de 30º. Els mòduls fotovoltaics estan formats per una sèrie de mòduls connectats 
elèctricament entre ells, els quals s’encarreguen de transformar l’energia del sol en energia elèctrica 
en corrent continua.  

En el càlcul de les series o strings es parteix d’un mòdul fotovoltaic amb cèlꞏlules quadrades de 
silici monocristalꞏlí d’elevat rendiment de la marca JINKO SOLAR, model Tiger Mono-facial 455-475 
Watt de 460 Wp o equivalent. El conjunt de mòduls fotovoltaics (468 mòduls) que formen el camp de 
generació es combinaran amb strings. En particular es faran 18 strings de 26 mòduls cadascun, 
sumant els 468 mòduls totals que fan una potència pic de 215.28 kWp. 
Taula 3. Dades de panell solar i dimensionat de la planta a 25ºC i 1000 W/m2. 

Característica Valor 
Fabricant JINKO SOLAR Tiger Mono-facial 455-475 Watt
Potència màxima mòdul 460 Wp
Tensió en circuit obert (Voc)  51.70 V
Intensitat de curtcircuit (Isc) 11.50 A
Intensitat a màxima potència (Imax) 10.68 A
Tensió a màxima potència (Vmax) 43.08 V
Mesures (L x A x H) 2182 x 1029 x 35 mm 
Pes 25.0 kg
Rendiment del mòdul 20.49 % 

 
Per la correcta transformació de l’energia generada en el camp fotovoltaic i la seva adequació a 

la tensió i freqüència de la xarxa, es proposa instalꞏlar un inversor, fent una potència total de 185 kW 

nominals. En particular, es projecta instalꞏlar un HUAWEI SUN2000-185KTL-H1. Les principals 
característiques de l’inversor es mostren a continuació.  

 
Aquest inversor incorpora intrínsecament les següents proteccions: 

- Dispositiu de desconnexió de l’entrada CC 
- Protecció anti-illa 
- Protecció contra sobreintensitat de CA 
- Protecció contra polaritat inversa de CC 
- Descarregador de sobretensions de CC 
- Descarregador de sobretensions de CA 
- Detecció de resistència d’aïllament CC 

Taula 4. Característiques de l’inversor trifàsic: HUAWEI SUN2000-185KTL-H1. 

Característica Valor 
Fabricant i modelo HUAWEI SUN2000-185KTL-H1
Vcc màxima 1500 V 
Max. Corrent de curt-circuit por MPPT 40 A 
Voltatge de entrada inicial 550 V 
Rang de tensió d’operació de MPPT 500 V – 1500V 
AC tensió nominal (Vn) 800 V / 50 Hz 
Potència AC sortida (Pn) 185 kW (cos phi=1)
Intensitat nominal 126.3 A @ 40ºC
Eficiència màxima 98.69% 

 

 RANG DE TENSIONS D’ENTRADA DEL SEGUIDOR MPPT DE L’INVERSOR 

Aquest rang ha de contenir els valors màxims i mínims que pot subministrar el generador 
fotovoltaic en el punt de màxima potència especificats a una temperatura de cèlꞏlula de -10 ºC i de 70 
ºC, respectivament. En els dos casos amb una irradiància de 1000 W/m2. Les condicions que ha de 
complir el dimensionament són: 

- Uinv.min ≤ UPV 70ºC 
- Uinv.max ≥ UPV -10ºC 
 

Taula 5. Característiques de tensió de treball del mòdul segons temperatura de cèlꞏlula i irradiació. 

 
 
 

Tensión trabajo (Vmpp) 43,08 V
Coeficiente temperatura (Voc) ‐0,28% %/C
Incremento tensión 70 ºC ‐0,126 %
Incremento tensión ‐10 ºC 0,098 %
Tensión @ 70 ºC 37,7 V
Tensión @ ‐10 ºC 47,3 V

Variación tensión módulos
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 CÀLCUL DE LA TENSIÓ MÀXIMA A CIRCUIT OBERT 

El inversor ha de suportar la tensió màxima que pot produir el generador fotovoltaic en circuit 
obert amb una temperatura de cèlꞏlula de -10ºC i amb una irradiància de 1000 W/m2. Les condicions 
que ha de complir el dimensionament són: 

- Uinv.max ≥ UPV OC (-10ºC) 
 

Taula 6. Característiques de tensió màxima del mòdul segons temperatura de cèlꞏlula i irradiació. 

 

 CÀLCUL DE LA INTENSITAT MÀXIMA 

El inversor ha de suportar la intensitat de curt-circuit del generador fotovoltaic a una temperatura 
de cèlꞏlula de 70 ºC i amb una irradiància de 1000 W/m2. Les condicions que ha de complir el 
dimensionament són: 

- Iinv.max ≥ IPV SC (70ºC) 
 
Taula 7. Característiques de intensitat màxima del mòdul segons temperatura de cèlꞏlula i irradiació. 

 

 RESULTAT 

El dimensionat de la planta solar de 215.28 kWp serà el següent: 18 sèries de 26 panells (fent un 
total de 468 mòduls) de 460 Wp. 

 
Taula 8. Resum dels valors de disseny del parc fotovoltaic. 

Variación tensión módulos 
Nombre mòduls per string  26  uds   

Tensión MPP @ 70 ºC 
978

,9  Tensión inversor mínima MPP 
5

00

Tensión MPP @ ‐10 ºC 
122

9,8  Tensión inversor máxima MPP 
1

500

Tensión VO @ ‐10 ºC 
147

5,9  Tensión inversor máxima 
1

500

Intensidad SC @ 70 ºC 
11,

7  Intensidad máxima 
4
0

4 - DIMENSIONAT DE CABLES I PROTECCIONS 

En aquest apartat es calculen les seccions dels cables de les instalꞏlacions del bombament solar, 
essent de tres tipus: 

1. Cablejat dels strings de plaques solars fins a l’inversor, de característiques elèctriques de 
tensió contínua de disseny 1,5/1,5kV, i tensió màxima 1,8 kV, amb designació UNE 
H1Z2Z2-K 

2. Cablejat des de l’inversor fins a l’autotransformador 400V/800V, de tensió d’aïllament en 
corrent alterna 0,6/1 kV, i designació UNE RV-K. 

3. Cablejat des de l’autotransformador 400V/800V fins al CGPM (embarrat), , de tensió 
d’aïllament en corrent alterna 0,6/1 kV, i designació UNE RV-K. 

4. Sistemes auxiliars 

 INSTALꞏLACIÓ DES DELS STRINGS DE PLAQUES SOLARS FINS L’INVERSOR 

4.1.1 - DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA I TENSIÓ DE FUNCIONAMENT 

Cadascuna de les 18 sèries que formen el camp solar que abasta el bombament solar està 
formada per 26 panells de 460 Wp en sèrie. A continuació es mostren els valors de l’string.  

 
Taula 9. Valors característics de l’string. 

 

4.1.2 - CÀLCUL D’INTENSITATS, CAIGUDES DE TENSIÓ I PROTECCIÓ 

Per a justificar el dimensionat de cada una de les línies elèctriques que consta la instalꞏlació, es 
justificarà el compliment simultani de les condicions següents: 

1ª.-El calibratge (A) de la protecció tèrmica de l’interruptor automàtic haurà de permetre el 
funcionament de la línia en condicions normals (per valors de potència de la càrrega ≤ PCÀLCUL). 

2ª.-La intensitat (A) admissible en els cables conductors de la línia, en funció de les 
característiques del conductor i del tipus d’instalꞏlació de la línia (valor establert pel vigent Reglament), 
serà superior a la intensitat de calibratge de la protecció tèrmica assignada a la línia. 

3ª.-La caiguda de tensió en % al final de la línia, calculada des de l’inici de la instalꞏlació per a les 
potències previstes (PCÀLCUL) serà inferior als límits establerts pel vigent Reglament. 

 
 
 
 

Tension circuito abierto (Voc) 51,7 V
Coeficiente temperatura (Voc) ‐0,28% %/C
Incremento tensión ‐10 ºC 0,098 %
Tensión @ ‐10 ºC 56,8 V

Variación tensión módulos Circuito Abierto

Intensidad cortocircuito (Isc) 11,5 A
Coeficiente temperatura (Isc) 0,05% %/C
Incremento intensidad 70 ºC 0,0216 %
Intensidad cSC @ 70 ºC 11,7 V

Variación intensitat módulos SHORTCIRCUIT Número de paneles por string 26
Número de strings 18
Número total de paneles 468
Potencia total instalada 215280 Wp
Potencia total por string 11960 Wp
Tensión total por string 1120,08 V
Intensidad por string 10,68 A

Valores característicos STRINGS
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Per al càlcul dels valors d’intensitats i caigudes de tensió corresponents a totes les línies de la 
instalꞏlació s’utilitzaran les fórmules següents: 

 Intensitat en línies continua 𝐼  
 
 (A) 

Essent:  P Potència de la càrrega prevista: PCÀLCUL (W). 
 V Tensió (V). 

 Caiguda de tensió en línies cc 𝑒 ∙ ∙
∙ ∙

 

Essent:  P Potència de la càrrega prevista: PCÀLCUL (W). 
 V Tensió entre fases o fase-neutre (V). 
 S Secció conductors de fase (mm2). 
 ɣ Conductivitat del material conductor (m/Ohm.mm2), en funció de la 

seva temperatura. 
El valor de ɣ depèn de la naturalesa del material conductor (Cu / Al) i de la seva temperatura. Així 

considerarem la taula següent: 

 
Per tal d’assignar a cada línia el seu valor de ɣ, aplicarem el mètode simplificat, és a dir, 

considerant que cable conductor estigui a la seva temperatura màxima admissible en servei 
permanent. Així, en funció del tipus de cable conductor, tindrem: 

Material 
𝜌 Ω 𝑚𝑚 /𝑚  𝜌 Ω 𝑚𝑚 /𝑚  𝜌 Ω 𝑚𝑚 /𝑚  α (ºC) 

Cobre 0.0176 0.0210 0.0224 0.00392

𝜌 : resistividad del conductor a 20 ºC 

 
Aplicant aquestes dades s’obtenen els següents valors: 

 Intensitat de càlcul és 11960 W / 1120.08 V = 10.68 Ampers 

 Els cables aniran allotjats en tub corrugat de doble paret de DN110 instalꞏlat a una rasa de 
profunditat 70 cm de mitjana sobre generatriu, pel que s’aplicarà un factor de correcció de 
0,8 i com a molt hi haurà 3 circuit que es tocaran s’aplicarà un factor corrector de 0,65. 

 Es seleccionen 2 cables unipolars de secció 6 mm2, i denominació UNE H1Z2Z2-k, i 
tensió d’aïllament en corrent continu 1,5/1,5 kV. Aquest cable presenta una intensitat 
admissible 57 A, que aplicant els factors de 0,8 i 0,65 resulta una intensitat admissible de 
37,08 A, superior a la de disseny. 

 La caiguda de tensió es calcula i mostra a continuació. En el cas més desfavorable 
compleix a l’utilitzar cablejat de 6mm2. 

 La protecció de la línia es realitzarà amb un fusible de 16 A, a cada línia procedent de la 
sèrie de plaques fins la caixa de seccionament i protecció. 

 

Taula 10. Caigudes de tensió dels strings segons distància i configuració. 

 

 INSTALꞏLACIÓ DES DE L’INVERSOR A L’AUTOTRANSFORMADOR 

4.2.1 - DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA I TENSIÓ DE FUNCIONAMENT 

Des de l’inversor fins a l’autotransformador passarà la potència de les 18 sèries que formen el 
camp solar que abasta el bombament solar que a màxima potència generen 185 kW (cos phi = 1) 

4.2.2 - CÀLCUL D’INTENSITATS, CAIGUDES DE TENSIÓ I PROTECCIÓ 

El connexionat de l’inversor es realitzarà mitjançant 4 cables unipolars de secció RZ1-K 0,6/1 kV 
4x120 mm2, i conductor de protecció de 70 mm2, amb aïllament XLPE. Aquest cable presenta una 
intensitat admissible 314 A, superior a la de disseny. 

Els conductor circularan sobre safates portacables plàstiques, IP4X i d’obertura amb eina, en 
recorregut horitzontal o vertical. 

A la sortida de l’inversor (800V) hi haurà una protecció magnetotèrmica i diferencial. Donades les 
característiques de tensió i potència, s’utilitza un sol equip. En particular  un conjunt interruptor 
magnetotèrmic i diferencial Compact NSX250HB2 de 4 polos, de corrent nominal 250A i tensió 
nominal de 800V i corrent de tall de 35 kA. 

Pel que fa al transport de l’energia elèctrica des del “Quadre fotovoltaica”, el qual es realitzarà a 
una tensió de 800 V, s’efectuarà mitjançant una canalització soterrada constituïda per 8 conductors 
d’alumini 2x(4x150) mm² amb denominació RV-Al 0,6/1kV XLPE, aquests alimentaran les proteccions 
situades després de l’autotransformador reversible de potència aparent 250 kVA i relació de 
transformació de 400/800V, situat pròxim a l’existent “Quadre de potència” situat a l’interior de la 
caseta de bombament. 

El càlcul detallat de les esmentades línies elèctriques objecte d’estudi, amb indicació de les 
potències existents, de la intensitat circulant, el tipus de cable escollit i les caigudes de tensió que es 
produiran, es reflecteix en l’Apartat “Taules resum de càlculs elèctriques” que acompanya el present 
document. 

Strings Paneles Paneles 
totales

Longitud 
[m]

In [A] U [V] Cos (phi) Sección mín 
(mm2)

Sección 
(mm2)

DeltaV 
[%]

1 26 26 80 10,68 1120,08 1 2,3 6 0,6%
2 26 52 80 10,68 1120,08 1 2,3 6 0,6%
3 26 78 80 10,68 1120,08 1 2,3 6 0,6%
4 26 104 70 10,68 1120,08 1 2,0 6 0,5%
5 26 130 70 10,68 1120,08 1 2,0 6 0,5%
6 26 156 70 10,68 1120,08 1 2,0 6 0,5%
7 26 182 60 10,68 1120,08 1 1,7 6 0,4%
8 26 208 60 10,68 1120,08 1 1,7 6 0,4%
9 26 234 60 10,68 1120,08 1 1,7 6 0,4%
10 26 260 50 10,68 1120,08 1 1,4 6 0,4%
11 26 286 50 10,68 1120,08 1 1,4 6 0,4%
12 26 312 50 10,68 1120,08 1 1,4 6 0,4%
13 26 338 30 10,68 1120,08 1 0,8 6 0,2%
14 26 364 30 10,68 1120,08 1 0,8 6 0,2%
15 26 390 50 10,68 1120,08 1 1,4 6 0,4%
16 26 416 50 10,68 1120,08 1 1,4 6 0,4%
17 26 442 70 10,68 1120,08 1 2,0 6 0,5%
18 26 468 70 10,68 1120,08 1 2,0 6 0,5%
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 INSTALꞏLACIÓ DES DE L’AUTOTRANSFORMADOR FINS EL QUADRE GENERAL DE 
PROTECCIÓ I COMANDAMENT (EMBARRAT) 

4.3.1 - DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA I TENSIÓ DE FUNCIONAMENT 

La línia a dimensionar es la connexió de la instalꞏlació solar fotovoltaica desprès de la 
transformació de tensió mitjançant l’autotransformador reversible de potència aparent 250 kVA i 
relació de transformació 400/800V (3 fases + N). Aquest transformador tindrà una tensió de servei de 
400 V trifàsic en corrent altern en la banda d’entrega a l’existent “Quadre de potència”; i disposarà de 
les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com envers intensitats de defecte que figuren 
tant a l’esquema elèctric unifilar com a l’Apartat “Taules resum de càlculs elèctriques” que 
acompanyen el present document. 

4.3.2 - CÀLCUL D’INTENSITATS I CAIGUDES DE TENSIÓ I PROTECCIÓ 

Per al càlcul dels valors d’intensitats i caigudes de tensió corresponents a totes les línies de la 
instalꞏlació s’utilitzaran les fórmules següents: 

 Intensitat en línies trifàsic 𝐼  
√ ∙ ∙   

 (A) 

Essent:  P Potència de la càrrega prevista: PCÀLCUL (W). 
 V Tensió (V). 

 Cos  = Cosinus de fi. Factor de potencia. 

 Caiguda de tensió en línies ca trifàsica       𝑒 ∙
∙ ∙

 

Essent:  P Potència de la càrrega prevista: PCÀLCUL (W). 
 L Longitud de la línia (m). 
 V Tensió entre fases o fase-neutre (V). 
 S Secció conductors de fase (mm2). 
 ɣ Conductivitat del material conductor (m/Ohm.mm2), en funció de la 

seva temperatura. 
El valor de ɣ depèn de la naturalesa del material conductor (Cu / Al) i de la seva temperatura. Així 

considerarem la taula següent: 

 
Per tal d’assignar a cada línia el seu valor de ɣ, aplicarem el mètode simplificat, és a dir, 

considerant que cable conductor estigui a la seva temperatura màxima admissible en servei 
permanent. Així, en funció del tipus de cable conductor, tindrem: 

 
 
 

Aplicant aquestes dades s’obtenen els següents valors: 

 Els cables seran un conjunt de conductors unipolars que circularan sobre safates 
portacables plàstiques, IP4X i d’obertura amb eina, en recorregut horitzontal o vertical i 
fins efectuar l’entrega al quadre existent de potència. 

 Es selecciona 4 conductors unipolars de secció 240 mm2 amb denominació RZ1-K 0,6/1 
kV i aïllament XLPE. Aquest cable presenta una intensitat admissible 545 A, superior a la 
de disseny. 

Tant a la sortida (800V) com a l’entrada (400V) de l’autotransformador hi haurà una protecció, en 
particular s’instalꞏlarà: 

- Sortida autotransformador a 800V: Compact NSX250HB2 de 4 polos, de corrent nominal 250A 
i tensió nominal de 800V i corrent de tall de 35 kA. 

- Entrada autotransformador a 400V: Compact NSX400 de 4 polos, de corrent nominal 400A i 
tensió nominal de 400V i corrent de tall de 35 kA. 

El càlcul detallat de les esmentades línies elèctriques objecte d’estudi, amb indicació de les 
potències existents, de la intensitat circulant, el tipus de cable escollit i les caigudes de tensió que es 
produiran, es reflecteix en l’Apartat “Taules resum de càlculs elèctriques” que acompanya el present 
document. 

 SISTEMES AUXILIARS 

4.4.1 - DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA I TENSIÓ DE FUNCIONAMENT 

La línia a dimensionar es la línia dels sistemes auxiliars que s’instalꞏlarà dins la caseta del camp 
fotovoltaic. Donat que la línia a aquest punt és de 800V, s’haurà d’instalꞏlar un transformador de 
3000VA de 800V a 400V, per a poder donar alimentació als diferents consums auxiliars, que son: 

- Maniobra i proteccions de BT de l’inversor, monofàsic 100W. 
- Enllumenat de la caseta, monofàsic 30W. 
- Endolls de la caseta, monofàsic 500W. 
- Sistema de seguretat CCTV, monofàsic 300W. 
- Reserva 

4.4.2 - CABLEJAT I PROTECCIÓ 

Els cables seran multipolars  muntats sobre bandejes no perforades en recorregut horitzontal o 
vertical, encastats a la paret, o bé enterrats, segons circuit.  
Es selecciona 1 cable bipolar de secció 1.5 mm2 pel circuit de maniobra, enllumenat i CCTV, i de 2.5 
mm2 per circuit d’endolls i reserva.  
Tant a l’entrada (800V) com a la sortida (400V) del transformador de 3000VA hi haurà una protecció, 
en particular s’instalꞏlarà: 

- Entrada transformador a 800V: Interruptor magnetotèrmic de 4 polos, de corrent nominal 63A i 
tensió nominal de 800V. 

- Sortida transformador a 400V: Interruptor magnetotèrmic de 4 polos, de corrent nominal 16A i 
tensió nominal de 400V. Interruptor diferencial de 40A i sensibilitat de 30 mA. 

Per a cada circuit s’instalꞏlarà un PIA dedicat: 
- Maniobra i proteccions de BT de l’inversor: PIA 10 A. 
- Enllumenat de la caseta: PIA 10 A. 
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- Endolls de la caseta: PIA 16 A. 
- Sistema de seguretat CCTV: PIA 10 A. 
- Reserva: PIA 16 A. 

 TAULES RESUM DE CÀLCULS ELÈCTRICS 

En el present apartat es pot trobar un càlcul detallat de totes les línies elèctriques objecte 
d’estudi, amb indicació de les potències existents, de la intensitat circulant, el tipus de cable escollit i 
les caigudes de tensió que es produiran. Tots els càlculs es fan d'acord amb les potències realment 
instalꞏlades, quan són conegudes, o amb la previsió de càrregues, en cas contrari. 

 

 CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TIPUS TMF10 

 
 QUADRE POTÈNCIA 

 
 QUADRE FOTOVOLTAICA 

 

 

 XARXA DE POSADA A TERRA DE PROTECCIÓ 

Per tal de limitar la tensió respecte a terra que puguin presentar en un moment donat les masses 
metàlꞏliques (per contacte accidental amb un element actiu en tensió o existència d’un defecte 
d’aïllament) i assegurar el funcionament de les proteccions contra contactes indirectes, tots els circuits 
elèctrics i les seves derivacions disposaran de conductor de protecció (terra) de coure que es 
connectarà a les masses metàlꞏliques de tots els receptors. 

Tots els conductors de protecció presentaran els colors distintius groc-verd en la seva coberta 
aïllant. 

La xarxa de posada a terra estarà formada per 4 piquetes d’acer amb recobriment de coure de 2 
m de llargada i 14 mm , unides entre elles mitjançant un cable conductor de coure nu de 35 mm2 de 
secció I 50 ml, disposat de forma perimetral al camp fotovoltaic. 

Aquest elèctrode es connecta a través de pont de prova a la pletina general del quadre regulació i 
control. A partir d’aquest quadre, tota línia disposarà del corresponent conductor de protecció 
degudament dimensionat. 

4.6.1 - CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE POSADA A TERRA 

Es calcula la resistència de posada a terra de la xarxa proposada a partir de les següent fórmules  
de resistència terra: 

Resistència de posada a terra d’una pica vertical Rt =  / L, on: 

 Rt: Resistència de terra (Ohm)  
 : Resistivitat del terreny (Ohmꞏm), en el nostre cas s’ha pres un valor de 500 Ohmꞏm segons la 

taula 4 de la ITC-BT 18 corresponent a un terraplè cultivable poc fèrtil y altres terraplens. 
 L: Longitud de la pica (m)  

Resistència de posada a terra d’un conductor enterrat horitzontalment Rt = 2ꞏ / L, on: 

 Rt: Resistència de terra (Ohm)  
 : Resistivitat del terreny 500 (Ohmꞏm)  
 L: Longitud del conductor (m)  
En el cas de disposar d’una associació en paralꞏlel de varis elèctrodes 

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/), on: 

 Rt: Resistència de terra (Ohm)  
 : Resistivitat del terreny (Ohmꞏm)  
 Lc: Longitud total del conductor (m)  
 Lp: Longitud total de las picas (m)  

Denominació P.Càlc 
(W) 

Dist.Càlc
(m) 

Secció 
(mm²) 

I.Cálc 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
(%) 

C.T.Total
(%) 

DERIVACION IND. 250000 3 3x240/120Cu 360.85 489 0.04 0.04 
QUADRE POTÈNCIA 250000 25 3x240/120Cu 360.85 400 0.34 0.38 
 
Curtcircuit: 

Denominació Longitud 
(m) 

Secció 
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf 
(kA) 

Ikminf 
(A) 

Corba 
vàlida, xln

DERIVACION IND. 3 3x240/120Cu 23.358 35 22.507 17612.5 400;10 In 
QUADRE POTÈNCIA 25 3x240/120Cu 22.507 | 18.382 10960 |400 
 

Denominació P.Càlc 
(W) 

Dist.Càlc
(m) 

Secció 
(mm²) 

I.Cálc 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
(%) 

C.T.Total
(%) 

LÍNIA AUTOTRAFO 250KVA 250000 10 4x240Cu 360.85 545 0.13 0.52 
QUADRE FOTOVOLTAICA 185000 370 2(4x150)Al 133.52 520 1.05 1.05 
 
Curtcircuit: 

Denominació Longitud 
(m) 

Secció 
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf 
(kA) 

Ikminf 
(A) 

Corba 
vàlida, xln

LÍNIA AUTOTRAFO 250KVA 10 4x240Cu 18.382 20 17.093 9508.58 400;10 In 
QUADRE FOTOVOLTAICA 370 2(4x150)Al 3.661 35|35 3.084 1631.53 250;10 

 

Denominació P.Càlc 
(W) 

Dist.Càlc
(m) 

Secció 
(mm²) 

I.Cálc 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
(%) 

C.T.Total
(%) 

LÍNIA AUTOTRAFO 3KVA 3000 10 4x25Cu 2.17 122 0 1.05 
Agrupació auxiliars 930.1 0.3 4x2.5Cu 1.34 20 0 0 
RESERVA 0.1 0.1 2x2.5+TTx2.5Cu 0 24 0 0 
CCTV 300 75 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 17.5 1.05 1.05 
ENDOLLS 500 6 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 24 0.08 0.09 
ENLLUMENAT 30 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 20 0.01 0.01 
MANIOBRA I PROTECCIONS BT 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 17.5 0.01 0.01 
INV. SUN2000-185KTL-H1 185000 3 4x120+TTx70Cu 133.52 314 0.01 1.06 
 

Curtcircuit: 

Denominació Longitud 
(m) 

Secció 
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf
(kA) 

Ikminf 
(A) 

Corba 
vàlida, xln

LÍNIA AUTOTRAFO 3KVA 10 4x25Cu 6.839 50 6.385 2384.87 63 
Agrupació auxiliars 0.3 4x2.5Cu 0.18 6 0.18 140.73 16;C 
RESERVA 0.1 2x2.5+TTx2.5Cu 0.179 4.5 0.179 161.65 16;C 
CCTV 75 2x1.5+TTx1.5Cu 0.179 4.5 0.104 58.98 10;C 
ENDOLLS 6 2x2.5+TTx2.5Cu 0.179 4.5 0.177 158.11 16;C 
ENLLUMENAT 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.179 4.5 0.176 154.83 10;C 
MANIOBRA I PROTECCIONS BT 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.179 4.5 0.178 159.96 10;C 
INV. SUN2000-185KTL-H1 3 4x120+TTx70Cu 6.839  6.796 2723.55  
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Pel nostre cas seria Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/) = 1/[(50/1000)+(8/500)] = 15,15 Ohms. 

4.6.2 - JUSTIFICACIÓ DE LA SENSIBILITAT MÀXIMA DELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

Per tal de complir la condició establerta per la Instrucció ITC-BT.24, apartat 4.1.2, la intensitat de 
defecte màxima Ia que permetrà el diferencial serà: 

𝐼  𝑈
𝑅  essent 

RA: Resistència de posada a terra + resistència dels conductors de protecció (Ὠ). En el nostre 
cas, menysprearem la resistència dels conductors. 

U: Tensió de contacte mínima convencional (en el nostre cas prendrem com a referència el valor 
desfavorable U= 24 V). 

𝐼  24 𝑉
15,15 𝑂ℎ𝑚 1,58 𝐴 i en el nostre cas, la intensitat màxima de defecte admesa pels 

diferencials a instalꞏlar serà de 0,300 A (300 mA). 

5 - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EQUIPS PROJECTATS 

 AUTOTRANSFORMADOR 250 kVA 400/800V 

 
 

 MÒDUL FOTOVOLTAIC 
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 INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIAFÀSIC 800 V 
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1 - SERVEIS AFECTATS 

En referència a aquest annex, s’adjunten respostes de les respectives companyies distribuïdores 
de serveis a la solꞏlicitud de possibles serveis afectats, en l’àmbit d’actuació del present projecte, 
mitjançant plataforma eWise: 

- Edistribución Redes Digitales, S.L.U. 
- Nedgia Catalunya, S.A. 
- Telefonica de España, S.A.U. 
De la documentació rebuda per les diferents companyies, no hi serveis afectats en l’àmbit 

d’actuació del present projecte. Únicament es detecta el vol línia aèria de mitja tensió (25kV) propietat 
de Edistribución Redes Digitales, S.L.U., a les proximitats en l’àmbit del projecte.  
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 EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

 

 

 

















 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

�
�

ϭ�
�

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

�
�

Ϯ�
�

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

�
�

ϯ�
�

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

�
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 NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
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 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

Les obres consisteixen en la construcció d’una planta fotovoltaica sobre terreny en modalitat d’autoconsum 
amb venda d’excedents associada al consum elèctric en baixa tensió de l’estació de bombament que té 
l’esmentada comunitat de regant per tal de pujar l’aigua del riu Ebre a la bassa de regulació de què compta 
l’esmentada comunitat, des de on a l’actualitat abasteixen els terrenys a regar per les diferents finques agrícoles 
que tenen en la zona els membres que conformen la comunitat de regants en qüestió. 
 
 

1.2. Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública 
en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi Bàsic, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
NIF            : A-59.377135 
Adreça                 : Carrer dels Vergós 36-42 
Població              : 08017 Barcelona 

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Gabriel Garriga Gòdia
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Colꞏlegiat  núm.    : 16513-L 
Despatx professional : Garriga Enginyers 
Població              : Lleida 

 
 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Gabriel Garriga Gòdia 
Titulació/ns : Enginyer Tècnic Industrial 
Colꞏlegiat  núm.   : 16513-L
Despatx professional : Garriga Enginyers 
Població             : Lleida

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 
Coordinador de S & S designat pel promotor : Gabriel Garriga Gòdia
Titulació : Enginyer Tècnic Industrial
Colꞏlegiat  núm.   : 16513-L 
Despatx professional : Garriga Enginyers 
Població             : Lleida 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 

 
Es tracta de la construcció d’una planta fotovoltaica sobre terreny, així com de la canalització soterrada de 

la línia elèctrica d’interconnexió entre el nou parc solar fotovoltaic i l’estació de bombament existent. 
 
Es tracta de la construcció d'una planta solar fotovoltaica sobre terreny, associada a un consum elèctric en 

modalitat d’autoconsum per venda d’excedents, amb una potencia instalꞏlada de 215,28 kWp, muntada sobre una 
estructura fixa. Es preveu la instalꞏlació d'un total de 468 panells solars, amb una potència unitària de 460 Wp, 
que es disposaran sobre 11 agrupacions d’estructura d’alumini fixa, dividides en 7 agrupacions a raó de 52 plaques 
per agrupació, i 4 agrupacions més a raó de 26 planells per agrupació. 

 
Aquest planta solar tindrà una forma irregular ocupant una superfície d’uns 3.556 m2, anirà delimitada 

perimetralment per una tanca de tela metàlꞏlica de simple torsió, de 2,5 metres d’alçada, amb una porta d’accés 
de les mateixes característiques de dues fulles de 2 metres d’amplada.  

 
La parcelꞏla del camp solar disposarà d'un edifici prefabricat de formigó, de planta rectangular i dimensions 

útils interiors de 2,5x3,0 m, i una alçada de 2,5 metres, en el qual s'instalꞏlaran l'armari de reunió de totes les 
sèries de les plaques en corrent continua, el inversor fotovoltaic, el armari de proteccions en corrent alterna de 
l’inversor, així com el quadre de serveis i l'armari amb el PLC de comandament de la instalꞏlació fotovoltaica. 

 
Des de l'armari de la part de corrent alterna de la instalꞏlació fotovoltaica del parc , instalꞏlat a l’interior de 

l’edifici de reunió sortirà la línia elèctrica en baixa tensió d’interconnexió entre el parc i l’estació de bombament 
associada on es subministrarà l’energia elèctrica generada, la qual discorrerà soterrada per terreny propietat de 
la comunitat de regants, fins arribar al recinte de l'estació.  

 
Finalment, el projecte també contempla la instalꞏlació d'un nou equip de comptatge en baixa tensió adequat 

a la potencia de generació, tipus TMF10 per a 400A/400V, per si s'escau la substitució al solꞏlicitar punt de 
connexió a la companyia distribuïdora. 
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4.4. Situació 

Planta fotovoltaica. 
 

Emplaçament      : Polígon 1, Parcel.la 1 
Codi Postal               43792 
Població              : Vinebre 

 
Bombament. 
 

Emplaçament      : Polígon 5, Parcel.la 91 
Codi Postal               43791 
Població              : Ascò 

 

4.5. Comunicacions 

Carretera              : C-12 fins municipi Vinebre 
Altres                   : Camí veïnal de Vinebre a Pas de la Barca 

 

4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : No n’hi ha 
Gas           : No n’hi ha 
Electricitat               : ENDESA 
Altres                   :  

 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Telèfon emergències  112 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 262.152,37 € €. (dos-cents seixanta-dos mil 
cent cinquanta-dos euros amb trenta-set cèntims). 
 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació mitja de mà d’obra d’execució és de 5 persones. 
 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Tècnic mig o superior 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a encofrador 

Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre especialista 
Manobre especialista 
Manobre especialista 
Manobre especialista 
  

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARMARIS METÀLꞏLICS 
AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 
CABLEJAT INSTALꞏLACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT 
CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CABLES DE COURE DE 450/750 V 
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CÀMARES I ACC. CTTV 
CENTRALS DE SEGURETAT 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
CONTACTES 
DETECTORS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE 
ELEM. CENTRE DE CONTROL PER A INST. CTTV 
ENDOLLS 
ESTRUCTURES DE SUPORT 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
Familia 42100 
FILFERROS 
FONTS D'ALIMENTACIÓ PER A CENTRALS DE SEGURETAT 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
INVERSORS 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
MÒDULS DE COMUNICACIONS PER A COMPTADORS 
MODULS FOTOVOLTAICS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTAICA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PORTES DE REIXAT METAL.LIC 
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LEDS 
PUNTALS 
SAFATES METÀLꞏLIQUES 
SIRENES 
SORRES 
TACS I VISOS 
TANQUES AMB REIXAT METÀLꞏLIC 
TARGETES D'EXPANSIÓ PER A CENTRALS DE SEGURETAT 
TAULERS 
TAULONS 
TECLATS PER A CENTRALS DE SEGURETAT 
TELES METÀLꞏLIQUES I PLÀSTIQUES 
TOT-U 
TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 
VATÍMETRES 
  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 
Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Estenedora de granulat 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de 
treball de 0.9 a 1.2 m 
Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Motoserra 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 
d’un instalꞏlador autoritzat. 

 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 

consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas 
de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instalꞏlador. 

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 
 Quadre General 
 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
 Conductors 
 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 
de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 
 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 

 Connexions de corrent 
 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 
doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
- ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
- ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
- ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 
 Maquinària elèctrica 
 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
 Enllumenat provisional 

-  
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport 
de sustentació. 
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5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de colꞏlocar 
el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 
 

5.3. Instalꞏlació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instalꞏlacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 

del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 

5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat 
de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 
adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-
APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

- Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 

seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, 

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 
 

6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 
 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 

 
 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
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6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 

 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i 
cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim 
possible al menjador i serveis. 

 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 

 
- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 

de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 

en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència 
a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, 
custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 

tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat. 
  

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la 
zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 

estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 
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7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 

espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals 
(1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de 
pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai 
lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 

 
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva 
font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 

 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 

cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots 
els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran 
condemnats. 

 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 

del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
  

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi 
i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-
los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 
forma singular a: 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
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- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

 
a) Explosius 
 
b) L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

 
c) Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
d) Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 

i la prohibició de fumar. 
 
e) Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
f) El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
g) Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
h) Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
i) Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 

previsió de contactes amb la pell. 
 
j) Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
k) Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
l) Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 

de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

10.1. Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 

ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 

 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  

10.2. Serveis afectats 

No existeixen serveis afectats 
 
Es descriu a l’annex de serveis afectats del present Projecte l’estudi realitzat entorn de les instalꞏlacions i 

serveis, siguin públics o privats, 
 

10.3. Servituds 

 
 
No existeixen servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis 

o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu 
i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o 
la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
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10.4. Característiques meteorològiques 

Es treballarà en condicions normals, mai amb excessiu calor ni amb pluja que pugui ser un perill pel 
personal. 

10.5. Característiques del terreny 

No s’escau 
  

10.6. Característiques de l'entorn 

L’obra es troba situada en entorn rural erm amb presència d’arbrat i matolls, amb vials d’accés sense 
asfaltar i forts desnivells. 
 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Es relaciona a continuació la previsió d’ordre d’execució dels treballs: 
 

1. Moviment de terres: Esbrossada, desmunt, terraplenat i aportació de terra 
2. Base de tot-u natural 
3. Construcció d'escullera i cuneta perimetral  
4. Construcció tanca perimetral 
5. Fonaments i clavaments estructura metàlꞏlica parca solar 
6. Canalitzacions instal.lacions interior parc fotovoltaic 
7. Instal.lació caseta serveis  
8. Xarxa de terres estructures metàlꞏliques parc 
9. Muntatge d'estructures metàlꞏliques parc 
10. Muntatge panell solar i cablejat CC 
11. Muntatges quadres instal.lacio CC/CA i inversor 
12. Sistema de seguretat i intrusisme parc solar 
13. Canalització connexió parc solar amb EB 
14. Línia elèctrica connexió parc solar amb EB 
15. Actuacions en EB per connexió parc solar 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 

suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra.

 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a altres.
 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra.

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 

procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante 
la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals convindrà prendre un seguit de 
mesures: 

- Pluja: es prendrà especial atenció a l’estat del terra, per les possibles relliscades que es puguin donar, 
sobretot en les zones rocoses. En aquest sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la  maquinaria 
especialment en zones amb pendents.  

- Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a sotavent i lluny de les zones amb 
arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 

14.2. Ilꞏluminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 
 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
  

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 
  

14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 

8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueig i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueig i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
  

14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
- 1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
- 2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
- 3er.-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel.  
 
Pla de manutenció intern d’obra. 

- 4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 

- 5è.-Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
- 6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Ilꞏluminació 

suficient. 
- 7è.-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
- 8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
- 9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
- 10è.Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
- 11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes 
com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 

els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, pot produir 
cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de 
vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls 
dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació 
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 

són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn 
de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 

d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió 
a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La 
exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord 
a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 

el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 
senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte 
a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de 
reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, 
on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa 
del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 
mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 

o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric 
i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible 
com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si 
estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, 
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 
 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 

la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 

d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi 
de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
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e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 
un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 
al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del recinte haurà 

de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 

superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 

generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 

que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip 
de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables 
per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a 

que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; 

no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà 

en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del 

raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-
se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor 
dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 
 

- Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en 

el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o 

el fòsfor-32. 
- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per 
a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint 
en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 
Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 

la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per 
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 
la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar 
els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 

 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 
  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu 
que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en empenya 

i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 

de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

- 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

- 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

- 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

- 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

- 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 

-1er.-Apropar-se el més possible a la càrrega. 
-2on.-Assentar els peus fermament. 
-3er.-Ajupir-se doblegant els genolls. 
-4art.-Mantenir l’esquena dreta. 
-5è.-Subjectar l’objecte fermament. 
-6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
- 7è.Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
- 8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
c) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
 

- 9è.-És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
- 10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre 
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
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- 11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada 
a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instalꞏlats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 

pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres 
de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i 
que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com 
es defineixen en el real decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 
II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn 
del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
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7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi bàsic de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
  

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas 
són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient 
amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització 
abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de 
senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 

que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample carrer, 
ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 
la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 
i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

  



 ANNEX 10 ESTUDI BÀSICDE SEGURETAT I SALUT 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

21

 

21.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 

els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, 
al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que 
les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 
 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 

no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 

més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la colꞏlocació de tanques amb 
un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 
m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 

per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

 
o Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
- Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 
o Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 
  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
 Tanques 

 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només s’admeten 

per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 

de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

 
 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 

sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb 
la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 

 
Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 

formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 

una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 

algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 

després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 

camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 
  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
 Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre 
(1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  
d) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
e) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
f) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
g) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 
de les obres. 
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h) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 

corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 

i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant 
la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 

part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
 
 

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 

 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 

 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 

manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 

zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 
1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

10 

H152U000 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 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27

HBBAC005 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 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

 
  
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26

H1421110 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

10 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25

H145K153 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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 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 metàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 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 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
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H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 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

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 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 metàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H152U000 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 

9 /12 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 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 metàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H152U000 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 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
  
 

G03 FONAMENTS
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN 
MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA AL MAR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
 Situació: COLꞏLOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
 Situació: COLꞏLOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

23 INUNDACIONS 1 2 2
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COLꞏLOCACIÓ DE LES PECES 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 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 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser 
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 
  
 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES)

2 1 2 

Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25

H1421110 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

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 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 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàlꞏlica, 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 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàlꞏlica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàlꞏlica, homologades 

6 
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segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàlꞏlics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs

4 

H152U000 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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25

H1534001 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 

1 /2 /6 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COLꞏLOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
 Situació: EN LA COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 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 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6 

H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000)

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i 
amb el desmuntatge inclòs

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs

4 

H152U000 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 

2 /4 /6 /25 
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11

 
  
 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
 

TANCAMENTS EN  ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES)

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18

H1421110 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

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 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

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
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H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 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 

1 /2 /6 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues
4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
  
 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS... 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS... 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25

H1421110 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 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25

H145K153 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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 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 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàlꞏlics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i 
amb el desmuntatge inclòs

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H152U000 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

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27

 
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1421110 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

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 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 metàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 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 

1 /25 
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H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
  
 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14

H1421110 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

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14

H145K153 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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 
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H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16

 
  
 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ D'INSTALꞏLACIONS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25

H1421110 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 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25

H145K153 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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 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 metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 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 subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i amb 
el desmuntatge inclòs

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16
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 1 - INTRODUCCIÓ 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un programa de 
treballs. 

El Contractista haurà de preveure el nombre d’equips necessaris de manera que es puguin 
acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Aquest pla s'ha realitzat tenint en compte la forma en que s'executaran les obres, de manera 
similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha estat calculat en funció 
dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de TRES (3) mesos, tal com es pot veure al 
programa de treballs que s’adjunta. 
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Project Start Date Display Week 1
Project Lead 

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WBS TASK LEAD START END DAYS % 
DONE

WORK 
DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 PARC SOLAR FOTOVOLTAIC  -  - 

1.1 Moviment de terres: Esbrossada, desmunt, terraplenat i aportació de terra [Name] mi 9/01/21 vi 9/24/21 24 0% 18

1.2 Base de tot-u natural vi 9/24/21 lu 9/27/21 4 0% 2

1.3 Construcció d'escullera i cuneta perimetral lu 9/27/21 ju 9/30/21 4 0% 4

1.4 Construcció tanca perimetral ju 9/30/21 mi 10/13/21 14 0% 10

1.5 Fonaments i clavaments estructura metalica parca solar mi 10/13/21 mi 10/27/21 15 0% 11

1.6 Canalitzacions instal.lacions interior parc fotovoltaic mi 10/27/21 ma 11/02/21 7 0% 5

1.7 Instal.lació caseta serveis mi 10/27/21 ju 10/28/21 2 0% 2

1.8 Xarxa de terres estructures metal.liques parc ma 11/02/21 ju 11/04/21 3 0% 3

1.9 Muntatge d'estructures metàl.liques parc ju 11/04/21 ma 11/09/21 6 0% 4

1.10 Muntatge pannell solar i cablejat CC ma 11/09/21 lu 11/22/21 14 0% 10

1.11 Muntatges quadres instal.lacio CC/CA i inversor lu 11/22/21 ju 11/25/21 4 0% 4

1.12 Sistema de seguretat i intrusisme parc solar ju 11/25/21 mi 12/01/21 7 0% 5

1.13 Canalització connexió parc solar amb EB ma 11/02/21 ma 11/16/21 15 0% 11

1.14 Línia elèctrica connexió parc solar amb EB ma 11/16/21 ju 11/25/21 10 0% 8

1.15 Actuacions en EB per connexió parc solar ju 11/25/21 lu 11/29/21 5 0% 3

2 GESTIÓ DE RESIDUS  -  - 

2.1 Construccio sá 2/10/18 ma 2/13/18 4 0% 2

2.2 Control de Qualitat mi 2/14/18 vi 2/16/18 3 0% 3

 - 

 - 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL 
BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, 
DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE.CLAU: ER-20214

Week 4
20 sep 2021

Week 8
18 oct 202127 sep 2021

Week 6
4 oct 2021

Week 5 Week 7
11 oct 2021

Week 2Week 19/1/2021 (miércoles)
6 sep 202130 ago 2021

Week 3
13 sep 2021





Project Start Date Display Week 8
Project Lead 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WBS TASK LEAD START END DAYS % 
DONE

WORK 
DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 PARC SOLAR FOTOVOLTAIC  -  - 

1.1 Moviment de terres: Esbrossada, desmunt, terraplenat i aportació de terra [Name] mi 9/01/21 vi 9/24/21 24 0% 18

1.2 Base de tot-u natural vi 9/24/21 lu 9/27/21 4 0% 2

1.3 Construcció d'escullera i cuneta perimetral lu 9/27/21 ju 9/30/21 4 0% 4

1.4 Construcció tanca perimetral ju 9/30/21 mi 10/13/21 14 0% 10

1.5 Fonaments i clavaments estructura metalica parca solar mi 10/13/21 mi 10/27/21 15 0% 11

1.6 Canalitzacions instal.lacions interior parc fotovoltaic mi 10/27/21 ma 11/02/21 7 0% 5

1.7 Instal.lació caseta serveis mi 10/27/21 ju 10/28/21 2 0% 2

1.8 Xarxa de terres estructures metal.liques parc ma 11/02/21 ju 11/04/21 3 0% 3

1.9 Muntatge d'estructures metàl.liques parc ju 11/04/21 ma 11/09/21 6 0% 4

1.10 Muntatge pannell solar i cablejat CC ma 11/09/21 lu 11/22/21 14 0% 10

1.11 Muntatges quadres instal.lacio CC/CA i inversor lu 11/22/21 ju 11/25/21 4 0% 4

1.12 Sistema de seguretat i intrusisme parc solar ju 11/25/21 mi 12/01/21 7 0% 5

1.13 Canalització connexió parc solar amb EB ma 11/02/21 ma 11/16/21 15 0% 11

1.14 Línia elèctrica connexió parc solar amb EB ma 11/16/21 ju 11/25/21 10 0% 8

1.15 Actuacions en EB per connexió parc solar ju 11/25/21 lu 11/29/21 5 0% 3

2 GESTIÓ DE RESIDUS  -  - 

2.1 Construccio sá 2/10/18 ma 2/13/18 4 0% 2

2.2 Control de Qualitat mi 2/14/18 vi 2/16/18 3 0% 3

 - 

 - 
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Week 11
8 nov 2021

Week 15
6 dic 202115 nov 2021

Week 13
22 nov 2021

Week 12 Week 14
29 nov 2021

Week 9Week 89/1/2021 (miércoles)
25 oct 202118 oct 2021

Week 10
1 nov 2021
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ANNEX 12 JUSTIFICACIÓ DE PREUS





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A010 Familia 010
_____________________________________________________________________________________________________________

A010T000 h Tècnic mig o superior 41,22000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
_____________________________________________________________________________________________________________

A0112000 h Cap de colla 26,86000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 17,17000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 17,17000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 17,75000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 17,75000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 17,17000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 14,97000 €

A013H000 h Ajudant electricista 14,95000 €

A013M000 h Ajudant muntador 14,97000 €

A013U001 h Ajudant 22,11000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 14,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 21,89000 €

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
_____________________________________________________________________________________________________________

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 51,09000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 125,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,78000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 68,68000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 119,15000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 148,80000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 45,99000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 70,86000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,26000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 56,59000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 60,76000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,14000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,90000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,08000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,19000 €



Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,49000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,49000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,37000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,55000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,69000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,57000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 17,87000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,70000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,27000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ12 COMPRESSORS
_____________________________________________________________________________________________________________

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,35000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B02 EXPLOSIUS
B021 EXPLOSIUS PLÀSTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,95000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 10,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 GRAVES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,66000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 15,14000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B04 PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B044 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 15,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

58,26000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,30000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,42000 €



Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 5

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,80000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 1,73000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,23000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,26000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A6G001 u Accesori de montatge a bácul 39,84000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,77000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €
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B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,37000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,36000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 PLAFONS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,04000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

91,86000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
BAR1 PORTES DE REIXAT METAL.LIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BAR1U002 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i i malla electrosoldada d'acer
galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

490,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBP1 TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BBP1R014 m Tanca de 2,50 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simple torsió de 50x50 mm i 1,5 mm
de diàmetre

4,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBPZ MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle 12,09000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 42,89000 €

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis 156,60000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

90,72000 €

BDKZJLB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

73,45000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1A ARMARIS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb finestreta 361,64000 €

BG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls
mes

660,19000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA
_____________________________________________________________________________________________________________

BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció
diferencial

595,96000 €

BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

300,02000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

14,40000 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

6,30000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

5,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2D SAFATES METÀL·LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2DF6K0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm 12,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Z MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 4,31000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG3121G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

21,99000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

0,72000 €

BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
240 mm2, amb coberta del cable de PVC

20,60000 €

BG31F150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V
_____________________________________________________________________________________________________________

BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament PVC

1,70000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,31000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG39 CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x
150 mm2

1,98000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

44,06000 €

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

44,92000 €

BG4182DA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de bastidor obert, de 630 d'intensitat nominal, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre, configuració seccionable, protecció de circuits mitjançant bloc electrònic
estàndard, de 42 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

6.692,56000 €

BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

1.710,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

223,71000 €

BG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani,
fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic

948,94000 €

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic

1.047,44000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58
mm

98,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG5 APARELLS DE MESURA
BG53 VATÍMETRES
_____________________________________________________________________________________________________________

BG53G001 u Vatímetre electrodinàmic trifàsic, equilibrat, amb neutre, per a energia activa,JANITZA / UMG-103-CBM 375,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG5 APARELLS DE MESURA
BG5A TRANSFORMADORS D'INTENSITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BG5AG001 u Transformador d'intensitat 500/5 A, 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044. Circutor/TP58 104,50000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG5 APARELLS DE MESURA
BG5C MÒDULS DE COMUNICACIONS PER A COMPTADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG5CG001 u Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a
muntar en carril DIN. HUAWEI/SMARTLOGGER3000A, incloent trageta SIM 4G durant mínim 12 mesos

850,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6 MECANISMES
BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG62D1DJ u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

8,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG6 MECANISMES
BG63 ENDOLLS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

3,08000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de
300 µm

15,23000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

25,71000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
BGE2 INVERSORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE2G012 u Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 de 185 kW de potencia activa (cos phi = 1) de sortida a 800V
trifàsic. L'eficiència europea de l'inversor és de 98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V, voltatge
d'entrada inicial de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat d'MPPT 9. El propi inversor ha de portar les següents
proteccions intrinseques: dispositiu de desconnexió del costat d'entrada, protecció anti-illa, protecció contra
sobrecorrent d'AC, protecció de polaritat inversa de CC, monitoreig de fallos en strings de sistemes fotovoltaics,
protecció contra sobrecorrents de CC tipus II, protecció contra sobrecorrents de AC tipus II, detecció de
resistència d'aïllament CC i unitat de monitorex de corrent residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es
manté garanties, rendiments, tensió de sortida, potència de sortida, nombre d'entrades i tensions de treball
d'entrada.

10.600,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
BGE3 MODULS FOTOVOLTAICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE3G011 u Mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL 450-470 WATT o equivalent, d'una potencia de 460 Wp,
amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc d'alumini anoditzat, frontal de protecció amb vidre temperat amb baix
contingut amb ferro, tancament estanc posterior amb làmina de material sintètic, caixa de connexió IP67 i
precablejat amb connectors MC4, eficàcia del 20,49%, tensió màxima de 1500 V DC, col·locats sobre estructura
de perfils d'alumini fixats sobre estructura fixa. Dimensions de 2182 x 1029 x 35 mm, pes 25,0 kg. Col·locats i
connexionats en series fotovoltaiques fins a inversor. La garantia de producte és de 12 anys i la producció a 25
anys lineal fins el 83,1%. Es pot substituir el tipus de panell si es manté garanties, rendiments, dimensions
ipotència pic.

140,80000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
BGE4 ESTRUCTURES DE SUPORT
_____________________________________________________________________________________________________________

BGE4G012 u Estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a terra a una profundidad
de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 26 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat,
conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.

1.076,40000 €

BGE4G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a
terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x
1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament,
tot segons prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al
CTE DB SE-AE.

2.152,80000 €

BGE4G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa al terreny mitjançant pilots
de formigó (1 pilot cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat,
conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac químic HIT-HY 150 MAX + HIT-V (5.8) M16.

2.152,80000 €

BGE4G015 u Material de Subjecció Elements estructura 8,50000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGG TRANSFORMADORS
BGG4 AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE
_____________________________________________________________________________________________________________

BGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA de poténcia nominal
amb tensió de entrada de 800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre, l'envolvent será metal·lica RAL7035

330,00000 €
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BGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V, de
250 kVA de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076

4.752,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGJ EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS
BGJ1 EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE
_____________________________________________________________________________________________________________

BGJ14112 u Base sabata parmada per a caseta de dimensions 345x295x20h exterior 675,00000 €

BGJ14113 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta de serveis de parc
solar de superfície, amb 1 porta de dos fulls de dimensions 900x2100 mm, i dues finestres per areixes de
ventialció de 600x600mm, total instal·lada en obra

1.950,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,41000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BGW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY2 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

7,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________

BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHB LLUMS ESPECIALS
BHB5 LLUMS ESTANCS AMB LEDS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38
W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

72,15000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 COLUMNES
_____________________________________________________________________________________________________________

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

185,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD1 DETECTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD1G008 u Detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins a 15 metres. Greu 3, o similar. 39,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD2 CONTACTES
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie DC118 de grau 2, o similar 28,93000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD3 CENTRALS DE SEGURETAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD3G001 u Sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview DFusion amb Deep Learning enracable, o similar. 5.707,31000 €

BMD3G002 u Mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb central videoanàlisis Daview. 220,36000 €

BMD3G006 u Central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb IP a placa, caixa de plástic, grau 2, o similar 212,36000 €

BMD3G010 u Teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible amb centrals xGEN i xGEN Connect, o similar. 75,86000 €

BMD3G011 u Mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no inclou targeta SIM), o similar. 192,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD4 SIRENES
_____________________________________________________________________________________________________________

BMD4G009 u Sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar, amb tapa 62,66000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMDA FONTS D'ALIMENTACIÓ PER A CENTRALS DE SEGURETAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 11,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP43 CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció
al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

0,87000 €

BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,78000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BPA CIRCUIT TANCAT DE TV
BPA1 CÀMARES I ACC. CTTV
_____________________________________________________________________________________________________________

BPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110m, obertura de 45º, IP 66,
220 Vac, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador.

106,91000 €

BPA1U100 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420
línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa

74,35000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BPA CIRCUIT TANCAT DE TV
BPAC ELEM. CENTRE DE CONTROL PER A INST. CTTV
_____________________________________________________________________________________________________________

BPACG005 u Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible amb camares de fins a 8Mpx, 80Mbps, H.265+, 2HDDs
6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K) independents, o similar.

79,41000 €
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PARTIDES D'OBRA

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
E231 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
_____________________________________________________________________________________________________________

E231G001 u Clavament individual en terreny d'ancoratge no recuperable, per a
suportar estructura metàl·lica instal·lació fotovoltaica, de perfil
metàl·lic HEA-140 o IPE-140, o perfil que prescrigui fabricant de la
estructura a instal·lar, fins a una fondària de 2 metres en terreny
de graves, previ presentació per part de la empresa adjudicataria
d'assaig geotècnica d'ancorament (hincamiento - pull out test)

Rend.: 1,000 23,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 17,17000 = 6,86800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 14,97000 = 5,98800

Subtotal: 12,85600 12,85600

Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,060      x 1,36000 = 0,08160
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
1,000      x 9,37000 = 9,37000

Subtotal: 9,45160 9,45160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32140

COST DIRECTE 22,62900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,76045

EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 CAIXES I ARMARIS
EG1A ARMARIS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm,
per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna

Rend.: 1,000 398,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,420 /R x 14,95000 = 6,27900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 17,75000 = 6,74500

Subtotal: 13,02400 13,02400

Materials
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,96000 = 4,96000
BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a

900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

1,000      x 361,64000 = 361,64000

Subtotal: 366,60000 366,60000



Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19536

COST DIRECTE 379,81936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,99097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,81033

EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb
línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment
equipat, muntat

Rend.: 1,000 856,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,200 /R x 17,75000 = 56,80000
A013H000 h Ajudant electricista 3,200 /R x 14,95000 = 47,84000

Subtotal: 104,64000 104,64000

Materials
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 10,000      x 4,96000 = 49,60000
BG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i

protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
mòduls mes

1,000      x 660,19000 = 660,19000

Subtotal: 709,79000 709,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56960

COST DIRECTE 815,99960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,79998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 856,79958

EG1 CAIXES I ARMARIS
EG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA
_____________________________________________________________________________________________________________

EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base
de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 695,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 14,95000 = 29,90000

Subtotal: 65,40000 65,40000

Materials
BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a

subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW
(entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense IGA, sense protecció diferencial

1,000      x 595,96000 = 595,96000
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Subtotal: 595,96000 595,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98100

COST DIRECTE 662,34100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,11705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 695,45805

EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de
200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre,
sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

Rend.: 1,000 332,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 14,95000 = 7,47500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

Subtotal: 16,35000 16,35000

Materials
BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i

mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre

1,000      x 300,02000 = 300,02000

Subtotal: 300,02000 300,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24525

COST DIRECTE 316,61525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,83076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,44601

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,95000 = 0,74750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 17,75000 = 0,97625

Subtotal: 1,72375 1,72375

Materials
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de

PVC
1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 14,40000 = 14,68800



Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,82800 14,82800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02586

COST DIRECTE 16,57761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,40649

EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 8,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,95000 = 0,74750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 17,75000 = 1,02950

Subtotal: 1,77700 1,77700

Materials
BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

1,020      x 6,30000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02666

COST DIRECTE 8,22966
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64114

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de
cinta de senyalització de PVC per avís visual de disposició de
cablejat elèctric en rasa

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 14,95000 = 0,14950
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 17,75000 = 0,17750

Subtotal: 0,32700 0,32700

Materials
BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,050      x 5,44000 = 0,27200

Subtotal: 0,27200 0,27200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00491

COST DIRECTE 0,60391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63410

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,95000 = 0,29900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 17,75000 = 0,44375

Subtotal: 0,74275 0,74275

Materials
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01114

COST DIRECTE 1,87589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96969

EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,95000 = 0,29900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 17,75000 = 0,58575

Subtotal: 0,88475 0,88475

Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01327

COST DIRECTE 2,95842
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10634
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EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,95000 = 0,29900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 17,75000 = 0,74550

Subtotal: 1,04450 1,04450

Materials
BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 5,44000 = 5,54880

Subtotal: 5,54880 5,54880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01567

COST DIRECTE 6,60897
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93942

EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG2D SAFATES METÀL·LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 38,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 14,95000 = 1,68935
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,325 /R x 17,75000 = 5,76875

Subtotal: 7,45810 7,45810

Materials
BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates

metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 7,58000 = 7,58000

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

2,000      x 4,31000 = 8,62000

BG2DF6K0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 400 mm

1,000      x 12,42000 = 12,42000

Subtotal: 28,62000 28,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11187

COST DIRECTE 36,18997
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,99947

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 28,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,95000 = 2,24250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 4,90500 4,90500

Materials
BG3121G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 21,99000 = 22,42980

Subtotal: 22,42980 22,42980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07358

COST DIRECTE 27,40838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77879

EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,95000 = 2,24250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 4,90500 4,90500

Materials
BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 20,60000 = 21,01200

Subtotal: 21,01200 21,01200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07358

COST DIRECTE 25,99058
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29010
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EG31F154 m Subministrament i instal·lació de cable especial per a instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica, tipus H1Z2Z2-K 1x6 mm2, tensió
nominal 1/1 kV (1,8 / 1,8 kVdc màx.); lliure d'halògens, resistent a
raigs ultraviolats. Col·locat sota tub.

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 17,75000 = 0,35500
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 14,95000 = 0,29900

Subtotal: 0,65400 0,65400

Materials
BG31F150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00981

COST DIRECTE 1,01381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06450

EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V
_____________________________________________________________________________________________________________

EG321174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 14,95000 = 0,74750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 17,75000 = 0,88750

Subtotal: 1,63500 1,63500

Materials
BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 1,70000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02453

COST DIRECTE 3,39353
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56320
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EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 14,95000 = 0,22425
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 17,75000 = 0,26625

Subtotal: 0,49050 0,49050

Materials
BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00736

COST DIRECTE 0,81406
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85476

EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

Subtotal: 6,54000 6,54000

Materials
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09810

COST DIRECTE 8,10390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50910
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EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG39 CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 150 mm2, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 14,95000 = 1,71925
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 17,75000 = 2,04125

Subtotal: 3,76050 3,76050

Materials
BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RV, unipolar, de
secció 1x 150 mm2

1,020      x 1,98000 = 2,01960

Subtotal: 2,01960 2,01960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05641

COST DIRECTE 5,83651
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12833

EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 53,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

Subtotal: 6,54000 6,54000

Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 44,06000 = 44,06000

Subtotal: 44,48000 44,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09810

COST DIRECTE 51,11810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,55591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,67401

EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 54,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

Subtotal: 6,54000 6,54000

Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 44,92000 = 44,92000

Subtotal: 45,34000 45,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09810

COST DIRECTE 51,97810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,57701

EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de
250 A d'intensitat nominal, i tensió nominal 800V, amb 4 pols i 3 o
4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre, configuració
seccionable, protecció de circuits mitjançant bloc electrònic
estàndard, 42 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 4.637,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 14,95000 = 29,90000

Subtotal: 65,40000 65,40000

Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG4182DA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de bastidor
obert, de 630 d'intensitat nominal, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre,
configuració seccionable, protecció de circuits
mitjançant bloc electrònic estàndard, de 42 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

0,650      x 6.692,56000 = 4.350,16400
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Subtotal: 4.350,58400 4.350,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98100

COST DIRECTE 4.416,96500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 220,84825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.637,81325

EG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400
A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1.825,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,240 /R x 17,75000 = 22,01000
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 14,95000 = 5,23250

Subtotal: 27,24250 27,24250

Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 1.710,64000 = 1.710,64000

Subtotal: 1.711,06000 1.711,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40864

COST DIRECTE 1.738,71114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,93556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.825,64669

EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 247,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

Subtotal: 11,86500 11,86500

Materials
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/03/21 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

BG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 223,71000 = 223,71000

Subtotal: 224,09000 224,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17798

COST DIRECTE 236,13298
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,80665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,93962

EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor

Rend.: 1,000 1.007,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 17,75000 = 7,10000

Subtotal: 10,09000 10,09000

Materials
BG42WWR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,

gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament
adossat a l'interruptor automàtic

1,000      x 948,94000 = 948,94000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 949,32000 949,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15135

COST DIRECTE 959,56135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,97807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.007,53942
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EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor

Rend.: 1,000 1.110,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 14,95000 = 2,99000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 17,75000 = 7,10000

Subtotal: 10,09000 10,09000

Materials
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials
1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament
adossat a l'interruptor automàtic

1,000      x 1.047,44000 = 1.047,44000

Subtotal: 1.047,82000 1.047,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15135

COST DIRECTE 1.058,06135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,90307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.110,96442

EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG46 CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
_____________________________________________________________________________________________________________

EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 111,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 17,75000 = 3,24825
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 14,95000 = 3,73750

Subtotal: 6,98575 6,98575

Materials
BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes

seccionadores fusibles
1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

1,000      x 98,43000 = 98,43000
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Subtotal: 98,84000 98,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10479

COST DIRECTE 105,93054
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,29653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,22706

EG5 APARELLS DE MESURA
EG53 VATÍMETRES
_____________________________________________________________________________________________________________

EG53G001 u Subministrament i instal·lació sistema monitorització planta
fotovoltaica composat per 1 ananlitzador de xarxa amb Mesurador
de lectura indirecta marca Janitza model UMG-103-CBM o
equivalent, incloent 3 transformadors de corrent de nucli partit de
mesura marca Circutor model TP58 o equivalent amb una relació
d'intensitat 500/5A, que permet la mesura del corrent sense
necessitat de tallar el subministrament. Incloent mòdul de
comunicació RS485 marca HUAWEI model SmartLogger 3000A O
equivalent, incloent targeta SIM 4G de comunicació amb un mínim
de 300Mb de tràfic mensual per a una durada mínima de 12 mesos.

Rend.: 1,000 2.173,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 16,000 /R x 14,95000 = 239,20000
A012H000 h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 17,75000 = 284,00000

Subtotal: 523,20000 523,20000

Materials
BG53G001 u Vatímetre electrodinàmic trifàsic, equilibrat, amb

neutre, per a energia activa,JANITZA / UMG-103-CBM
1,000      x 375,00000 = 375,00000

BG5AG001 u Transformador d'intensitat 500/5 A, 20 VA, de classe
1 de precisió segons UNE-EN 60044. Circutor/TP58

3,000      x 104,50000 = 313,50000

BG5CG001 u Mòdul de comunicacions per a comptadors per a
consums parcials, amb port de comunicació RS-485,
per a muntar en carril DIN.
HUAWEI/SMARTLOGGER3000A, incloent trageta
SIM 4G durant mínim 12 mesos

1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 1.538,50000 1.538,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,84800

COST DIRECTE 2.069,54800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 103,47740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.173,02540
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EG53G002 u Posada en servei de la instal·lació solar fotovoltaica, incloent
proves pertinents, tant en la instal·lació executada com en les
materials instal·lació segons prescripcions dels respectius
fabricants, amb la finalitat de garantir el seu correcte funcionament
i posada en marxa

Rend.: 1,000 1.394,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 40,000 /R x 14,95000 = 598,00000
A012H000 h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 17,75000 = 710,00000

Subtotal: 1.308,00000 1.308,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,62000

COST DIRECTE 1.327,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,38100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.394,00100

EG53G003 u Legalització de la instal·lació elèctrica i sol·licitud autorització
definitiva instal·lació fotovoltaica executada, a base de Projecte
Tècnic (format per memòria, plànols, esquemes, càlculs, etc,) visat
pel col·legi oficial corresponent, amb certificat de Direcció d'obra
emès per tècnic competent, inspecció inicial per Entitat
Col·laboradora, així com la seva inscripció al RITSIC. Incloent
pagament drets visat, honoraris, tases, etc, així com certificat
d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió emès per instal·lador
autoritzat, i documents precisos per a la sol·licitud de la seva
autorització d'explotació per a posada en marxa de la instal·lació.

Rend.: 1,000 2.788,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 80,000 /R x 17,75000 = 1.420,00000
A013H000 h Ajudant electricista 80,000 /R x 14,95000 = 1.196,00000

Subtotal: 2.616,00000 2.616,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 39,24000

COST DIRECTE 2.655,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 132,76200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.788,00200

EG6 MECANISMES
EG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 14,95000 = 2,73585
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250
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Subtotal: 5,39835 5,39835

Materials
BG62D1DJ u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),

10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

1,000      x 8,69000 = 8,69000

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 9,07000 9,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08098

COST DIRECTE 14,54933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27679

EG6 MECANISMES
EG63 ENDOLLS
_____________________________________________________________________________________________________________

EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 14,95000 = 2,73585
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 5,39835 5,39835

Materials
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,40000 = 0,40000
BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar

amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 3,08000 = 3,08000

Subtotal: 3,48000 3,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08098

COST DIRECTE 8,95933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40729

EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra

Rend.: 1,000 28,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,248 /R x 14,95000 = 3,70760
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 17,75000 = 4,40200
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Subtotal: 8,10960 8,10960

Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes

de connexió a terra
1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 19,35000 19,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12164

COST DIRECTE 27,58124
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96031

EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 35,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 17,75000 = 4,43750
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 14,95000 = 3,73750

Subtotal: 8,17500 8,17500

Materials
BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de

platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 25,71000 25,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12263

COST DIRECTE 34,00763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,70801

EGG TRANSFORMADORS
EGG4 AUTOTRANSFORMADORS REVERSIBLES
_____________________________________________________________________________________________________________

EGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible
trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA de potencia nominal amb tensió de
entrada de 800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre, l'envolvent
será metal·lica RAL7035

Rend.: 1,000 485,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 14,95000 = 59,80000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 17,75000 = 71,00000

Subtotal: 130,80000 130,80000
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Materials
BGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador

reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA de poténcia
nominal amb tensió de entrada de 800Vac i amb
sortida a 400Vac + Neutre, l'envolvent será metal·lica
RAL7035

1,000      x 330,00000 = 330,00000

Subtotal: 330,00000 330,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,96200

COST DIRECTE 462,76200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,13810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 485,90010

EGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54,
tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 800V, de 250 kVA de
potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN
60726 i UNE-EN 60076, col·locat

Rend.: 1,000 6.126,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 17,75000 = 71,00000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 14,95000 = 59,80000

Subtotal: 130,80000 130,80000

Materials
BGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de

protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de
sortida 230V, de 250 kVA de potència, fabricació
segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i
UNE-EN 60076

1,200      x 4.752,03000 = 5.702,43600

Subtotal: 5.702,43600 5.702,43600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,96200

COST DIRECTE 5.835,19800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 291,75990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.126,95790

EH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________

EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000
h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 116,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,95000 = 2,24250

Subtotal: 4,90500 4,90500

Materials
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BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07358

COST DIRECTE 110,67858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,53393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,21250

EHB LLUMS ESPECIALS
EHB5 LLUMS ESTANCS AMB LEDS
_____________________________________________________________________________________________________________

EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux
lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 83,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 14,95000 = 3,28900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 17,75000 = 3,90500

Subtotal: 7,19400 7,19400

Materials
BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=

50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 72,15000 = 72,15000

Subtotal: 72,15000 72,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10791

COST DIRECTE 79,45191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,97260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,42451

EM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD2 Familia MD2
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie
DC118 de grau 2, o similar

Rend.: 1,000 49,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000

Materials
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BMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic
de superficie DC118 de grau 2, o similar

1,000      x 28,93000 = 28,93000

Subtotal: 28,93000 28,93000

COST DIRECTE 46,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,01400

EMD2G008 u Subministre e instal·lació de detector de doble tecnología amb AM,
cobertura fins a 15 metres. Greu 3, o similar.

Rend.: 1,000 75,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,97000 = 14,97000

Subtotal: 32,72000 32,72000

Materials
BMD1G008 u Detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins

a 15 metres. Greu 3, o similar.
1,000      x 39,33000 = 39,33000

Subtotal: 39,33000 39,33000

COST DIRECTE 72,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,65250

EMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD3 CENTRALS DE SEGURETAT
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD3G001 u Subministrament e instal·lació de sistema de vídeo anàlisis per a 6
canals IP. Daview DFusion o equivalent, amb Deep Learning
enracable, o similar.

Rend.: 1,000 6.011,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000

Materials
BMD3G001 u Sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview

DFusion amb Deep Learning enracable, o similar.
1,000      x 5.707,31000 = 5.707,31000

Subtotal: 5.707,31000 5.707,31000

COST DIRECTE 5.725,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 286,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.011,31300
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EMD3G002 u Subministrament e instal·lació de mòdul de sortides de relé,
NA/NC, compatible amb central videoanàlisis Daview, o similar.

Rend.: 1,000 324,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 17,75000 = 88,75000

Subtotal: 88,75000 88,75000

Materials
BMD3G002 u Mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb

central videoanàlisis Daview.
1,000      x 220,36000 = 220,36000

Subtotal: 220,36000 220,36000

COST DIRECTE 309,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,45550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,56550

EMD3G006 u Subministre e instal·lació de central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a
48 zones, amb IP a placa, caixa de plástic, grau 2, o similar

Rend.: 1,000 307,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,97000 = 29,94000

Subtotal: 65,44000 65,44000

Materials
BMD3G006 u Central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb

IP a placa, caixa de plástic, grau 2, o similar
1,000      x 212,36000 = 212,36000

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 1,000      x 14,76000 = 14,76000

Subtotal: 227,12000 227,12000

COST DIRECTE 292,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,62800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,18800

EMD3G010 u Subministramente e instal·lació de teclat amb pantalla tàctil
NXG1820-EUR compatible amb centrals xGEN i xGEN Connect, o
similar.

Rend.: 1,000 114,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,97000 = 14,97000

Subtotal: 32,72000 32,72000

Materials
BMD3G010 u Teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible

amb centrals xGEN i xGEN Connect, o similar.
1,000      x 75,86000 = 75,86000

Subtotal: 75,86000 75,86000
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COST DIRECTE 108,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,42900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,00900

EMD3G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul de comunicació 3G
NXG7001 per a xGEN (no inclou targeta SIM), o similar.

Rend.: 1,000 239,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000

Subtotal: 35,50000 35,50000

Materials
BMD3G011 u Mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no

inclou targeta SIM), o similar.
1,000      x 192,46000 = 192,46000

Subtotal: 192,46000 192,46000

COST DIRECTE 227,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,39800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,35800

EMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD4 SIRENES
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD4G009 u Subministrament e instal·lació de sirena exterior Multibox
autoalimentada G3, o similar, amb tapa

Rend.: 1,000 112,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,97000 = 14,97000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 32,72000 32,72000

Materials
BMD4G009 u Sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar,

amb tapa
1,000      x 62,66000 = 62,66000

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 1,000      x 11,06000 = 11,06000

Subtotal: 73,72000 73,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49080

COST DIRECTE 106,93080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,27734
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EMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD6 CONDUCTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

EMD6G012 m Subministrament de cablejat per a sistema de CCTV format per 2
líneas de cable UTP Cat.6A i una línea de alimentació 230V amb
conductors multipolars RZ1-K 3x1,5mm² lliure de halogens no
porpagadors de la flama amb Euroclasse Cca, -s1b, -d1, -a1, baix
canalització soterrada amb tubs Ø 63 mm.

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 17,75000 = 2,13000
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 14,97000 = 1,79640

Subtotal: 3,92640 3,92640

Materials
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 1,10000 = 2,20000

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,000      x 0,72000 = 0,72000

BP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de
reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

2,000      x 0,87000 = 1,74000

Subtotal: 4,66000 4,66000

COST DIRECTE 8,58640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01572

EP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP43 CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 14,97000 = 0,22455
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 17,75000 = 0,26625

Subtotal: 0,49080 0,49080
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Materials
BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de

coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 1,78000 = 1,86900

Subtotal: 1,86900 1,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00736

COST DIRECTE 2,36716
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48552

EPA Familia PA
EPA1 Familia PA1
_____________________________________________________________________________________________________________

EPA1G003 u Subministrament e instal·lació de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR
30m, óptica motoritzada, WDR WP-NBZ4E-IR 120 dB, IP67,
12Vdc/PoE, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul ,
carcasa i posicionador.

Rend.: 1,000 137,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,97000 = 7,48500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

Subtotal: 16,36000 16,36000

Materials
BPA1U100 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb

sensor CCD de 1/3'', elements de 537 × 597,
resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2,
muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació
senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum,
AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa

1,000      x 74,35000 = 74,35000

B0A6G001 u Accesori de montatge a bácul 1,000      x 39,84000 = 39,84000

Subtotal: 114,19000 114,19000

COST DIRECTE 130,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,52750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,07750

EPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de
147 LEDs fins a 110m, obertura de 45º, IP 66, 220 Vac, o similar.
Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador.

Rend.: 1,000 171,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,97000 = 7,48500

Subtotal: 16,36000 16,36000

Materials
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B0A6G001 u Accesori de montatge a bácul 1,000      x 39,84000 = 39,84000
BPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR

WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110m, obertura
de 45º, IP 66, 220 Vac, o similar. Inclou accesori de
montatje a bácul , carcasa i posicionador.

1,000      x 106,91000 = 106,91000

Subtotal: 146,75000 146,75000

COST DIRECTE 163,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,15550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,26550

EPA Familia PA
EPAC Familia PAC
_____________________________________________________________________________________________________________

EPACG005 u Subministrament e instal·lació de Gravador NVR de 8 canals
WP-N6508-E2 compatible amb camares de fins a 8Mpx, 80Mbps,
H.265+, 2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K) independents,
o similar.

Rend.: 1,000 120,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000

Subtotal: 35,50000 35,50000

Materials
BPACG005 u Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible

amb camares de fins a 8Mpx, 80Mbps, H.265+,
2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K)
independents, o similar.

1,000      x 79,41000 = 79,41000

Subtotal: 79,41000 79,41000

COST DIRECTE 114,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,74550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,65550

EPACG013 u Posada en marcha de la instal·lació de detecció i CCTV. Rend.: 1,000 432,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 10,000 /R x 41,22000 = 412,20000

Subtotal: 412,20000 412,20000

COST DIRECTE 412,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,81000
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,89000 = 3,28350

Subtotal: 3,28350 3,28350

Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
0,150 /R x 8,77000 = 1,31550

Subtotal: 1,31550 1,31550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04925

COST DIRECTE 4,64825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88067

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,89000 = 4,37800

Subtotal: 4,37800 4,37800

Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
0,200 /R x 8,77000 = 1,75400

Subtotal: 1,75400 1,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06567

COST DIRECTE 6,19767
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50755

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________

FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 94,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 17,17000 = 9,44350
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 14,64000 = 16,10400

Subtotal: 25,54750 25,54750

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 45,42000 = 18,16800

Subtotal: 18,16800 18,16800

Materials
BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons

de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis
1,000      x 42,89000 = 42,89000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,173      x 17,66000 = 3,05518

Subtotal: 45,94518 45,94518

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38321

COST DIRECTE 90,04389
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,50219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,54609

FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit
de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 247,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,64000 = 29,28000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 17,17000 = 17,17000

Subtotal: 46,45000 46,45000

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 45,42000 = 22,71000

Subtotal: 22,71000 22,71000

Materials
BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons

de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis
1,000      x 156,60000 = 156,60000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,520      x 17,66000 = 9,18320

Subtotal: 165,78320 165,78320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69675

COST DIRECTE 235,63995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,42195
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 110,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 14,64000 = 6,58800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 17,17000 = 7,72650

Subtotal: 14,31450 14,31450

Materials
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 90,72000 = 90,72000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,80000 = 0,17914

Subtotal: 90,89914 90,89914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21472

COST DIRECTE 105,42836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,27142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,69978

FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 92,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 14,64000 = 6,58800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 17,17000 = 7,72650

Subtotal: 14,31450 14,31450

Materials
BDKZJLB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil

per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 73,45000 = 73,45000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,80000 = 0,21294

Subtotal: 73,66294 73,66294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21472

COST DIRECTE 88,19216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,60177
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FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FGJ EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS
FGJ1 EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE
_____________________________________________________________________________________________________________

FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i
execució compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes 3500x2500x2500mm, amb 1 porta de dues
fulles de dimensions 900x2100 mm, ventialció natual amb dos
reixes en dos façanes opasades dimensions 600x600 mm, incloent
enllumenat i bases d'endolls, segons plànol de detall

Rend.: 1,000 2.790,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 14,95000 = 358,80000
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 17,75000 = 142,00000

Subtotal: 500,80000 500,80000

Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 49,86000 = 199,44000

Subtotal: 199,44000 199,44000

Materials
BGJ14113 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura

monobloc) i execució compacte, per a caseta de
serveis de parc solar de superfície, amb 1 porta de
dos fulls de dimensions 900x2100 mm, i dues
finestres per areixes de ventialció de 600x600mm,
total instal·lada en obra

1,000      x 1.950,00000 = 1.950,00000

Subtotal: 1.950,00000 1.950,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,51200

COST DIRECTE 2.657,75200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 132,88760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.790,63960

FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de formigó armat per a instal·lació
d'edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i
execució compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes 3950x2950x2000mm d'alçada a instal·lar
sobre  llit de sorra de 100mm, incloent excavació previa de 150mm

Rend.: 1,000 1.451,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 14,95000 = 358,80000
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 17,75000 = 142,00000

Subtotal: 500,80000 500,80000

Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 49,86000 = 199,44000

Subtotal: 199,44000 199,44000

Materials
BGJ14112 u Base sabata parmada per a caseta de dimensions

345x295x20h exterior
1,000      x 675,00000 = 675,00000
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Subtotal: 675,00000 675,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,51200

COST DIRECTE 1.382,75200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,13760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.451,88960

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 97,556 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 0,22438
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 0,05507

Subtotal: 0,27945 0,27945

Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 55,18000 = 0,56562

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,19000 = 1,02895

Subtotal: 1,59457 1,59457

COST DIRECTE 1,87402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96772

G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 240,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 21,89000 = 0,10945
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 26,86000 = 0,02798
A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 17,17000 = 0,11447

Subtotal: 0,25190 0,25190

Maquinària
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
1,000 /R x 148,80000 = 0,62000

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,700 /R x 125,42000 = 0,36581

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 119,26000 = 0,14908
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,49000 = 1,03113
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Subtotal: 2,16602 2,16602

Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de

metxa i detonant
0,180      x 4,95000 = 0,89100

Subtotal: 0,89100 0,89100

COST DIRECTE 3,30892
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47437

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

G222G001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics especials per a treballs en
zones de orografia díficil tals com retroexcavadora aranya,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador. Inclou transport i retirada de
maquinària i temps morts en execució treballs

Rend.: 3,731 52,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 5,86706
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 26,86000 = 2,15974

Subtotal: 8,02680 8,02680

Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,940 /R x 50,19000 = 12,64503
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
1,650 /R x 65,78000 = 29,09059

Subtotal: 41,73562 41,73562

COST DIRECTE 49,76242
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,25054

G222R003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de
fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 39,458 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 0,55477
A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 26,86000 = 0,28931

Subtotal: 0,84408 0,84408

Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,375 /R x 65,78000 = 0,62516
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,800 /R x 50,19000 = 2,28957

Subtotal: 2,91473 2,91473

COST DIRECTE 3,75881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94675

G222R103 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca,
tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua
que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 90,647 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,166 /R x 21,89000 = 0,28157
A0121000 h Oficial 1a 2,688 /R x 17,17000 = 0,50915
A0112000 h Cap de colla 0,284 /R x 26,86000 = 0,08415

Subtotal: 0,87487 0,87487

Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,003 /R x 50,19000 = 1,66272
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
0,998 /R x 119,15000 = 1,31181

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

1,260 /R x 125,42000 = 1,74335

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,305 /R x 65,78000 = 0,22133

Subtotal: 4,93921 4,93921

Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de

metxa i detonant
0,300      x 4,95000 = 1,48500

Subtotal: 1,48500 1,48500

COST DIRECTE 7,29908
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66403

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
_____________________________________________________________________________________________________________

G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 98% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,400 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 0,12771
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 0,03134
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Subtotal: 0,15905 0,15905

Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 60,76000 = 0,17725
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 70,86000 = 0,41342
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,49000 = 0,11520
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 67,90000 = 0,39615

Subtotal: 1,10202 1,10202

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 1,34257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40970

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
_____________________________________________________________________________________________________________

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 180,112 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 21,89000 = 0,36461
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 26,86000 = 0,07456
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 17,17000 = 0,28599

Subtotal: 0,72516 0,72516

Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 70,86000 = 0,07868
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 57,23000 = 0,06355

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,08000 = 0,22253
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,70000 = 0,04497
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,200 /R x 68,68000 = 0,07626

Subtotal: 0,48599 0,48599

COST DIRECTE 1,21115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27171
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G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22L REBLIMENT DE RASES AMB MATERIALS NO GRANULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de
tub col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de
Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos
d'ancortage i nínxols per a confecció de juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric.

Rend.: 20,643 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 1,06041
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 26,86000 = 0,32529

Subtotal: 1,38570 1,38570

Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 39,49000 = 0,38260
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,69000 = 0,27564
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,23000 = 2,77237

Subtotal: 3,43061 3,43061

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 4,89781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14270

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22M REBLIMENT DE RASES AMB MATERIALS GRANULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 9,043 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 26,86000 = 0,74256
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 2,42066

Subtotal: 3,16322 3,16322

Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,69000 = 0,62922
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 40,37000 = 4,46423
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Subtotal: 5,09345 5,09345

Materials
B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 1,000      x 10,61000 = 10,61000

Subtotal: 10,61000 10,61000

COST DIRECTE 18,86667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,81000

G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G3J GABIONS I ESCULLERES
G3J2 ESCULLERES SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

Rend.: 8,000 27,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 2,73625
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 0,67150

Subtotal: 3,40775 3,40775

Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,23000 = 7,15375

Subtotal: 7,15375 7,15375

Materials
B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800

kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 15,33000 = 15,33000

Subtotal: 15,33000 15,33000

COST DIRECTE 25,89150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18608

G4 ESTRUCTURES
G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G450 FORMIGONS PER A ESTRUCTURES, TÚNELS I D'ALTRES ELEMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 25,000 86,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 26,86000 = 1,07440
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,17000 = 1,37360
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,11000 = 1,76880
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,64000 = 1,17120
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Subtotal: 5,38800 5,38800

Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,57000 = 2,31768
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,69000 = 0,16224
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,35000 = 0,83280

Subtotal: 3,31272 3,31272

Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 70,42000 = 73,94100

Subtotal: 73,94100 73,94100

COST DIRECTE 82,64172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,13209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,77381

G4B ARMADURES PASSIVES
G4B0 ARMADURES EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,17000 = 0,07894
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 0,01235
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,11000 = 0,10166

Subtotal: 0,19295 0,19295

Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,44000 = 0,00280
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,27000 = 0,00261
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 39,55000 = 0,00909

Subtotal: 0,01450 0,01450

Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,23000 = 0,01230

Subtotal: 0,65280 0,65280

COST DIRECTE 0,86025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90326
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G9 FERMS I PAVIMENTS
G92 SUBBASES
G921 SUBBASES DE TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 0,15636
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 26,86000 = 0,09593

Subtotal: 0,25229 0,25229

Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,37000 = 0,16204
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,14000 = 0,43671
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 60,76000 = 0,43400

Subtotal: 1,03275 1,03275

Materials
B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a

l'obra
1,200      x 15,14000 = 18,16800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,24950 18,24950

COST DIRECTE 19,53454
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,51127

GA TANCAMENTS
GAR TANCAMENTS METÀL·LICS
GAR1 TANCAMENTS AMB MALLES METÀL·LIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer
galvanitzat de simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5
mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als
daus de fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de
40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

Rend.: 5,801 21,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,17000 = 2,95983
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,64000 = 2,52370
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 26,86000 = 0,46302

Subtotal: 5,94655 5,94655

Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,002 /R x 40,08000 = 0,01382
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,002 /R x 45,99000 = 0,01586
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,69000 = 0,02913
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,050 /R x 17,35000 = 0,14954

Subtotal: 0,20835 0,20835

Materials
BBP1R014 m Tanca de 2,50 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de simple torsió de 50x50 mm i
1,5 mm de diàmetre

1,000      x 4,09000 = 4,09000

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,300      x 1,73000 = 0,51900
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 62,30000 = 4,98400

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,385      x 12,09000 = 4,65465

Subtotal: 14,24765 14,24765

COST DIRECTE 20,40255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42268

GAR TANCAMENTS METÀL·LICS
GAR5 PORTES DE REIXAT METÀL·LIC PER A TANQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i i malla electrosoldada d'acer galvanitzat 200/50/5,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent
excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat
dels pous amb formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

Rend.: 2,623 658,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,700 /R x 14,64000 = 20,65116
A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 17,17000 = 24,21998
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 26,86000 = 3,78887

Subtotal: 48,66001 48,66001

Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 45,99000 = 4,38334

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,250 /R x 40,08000 = 3,82005
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,35000 = 1,65364
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,69000 = 0,32215

Subtotal: 10,17918 10,17918

Materials
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 23,500      x 0,77000 = 18,09500
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,350      x 1,23000 = 0,43050
B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50

usos
6,200      x 1,04000 = 6,44800

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,700      x 70,42000 = 49,29400
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B0DZA000 l Desencofrant 0,600      x 2,51000 = 1,50600
B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm
6,000      x 0,21000 = 1,26000

BAR1U002 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i  i malla electrosoldada
d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

1,000      x 490,29000 = 490,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 21,37000 = 0,64110

Subtotal: 567,96460 567,96460

COST DIRECTE 626,80379
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,34019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 658,14398

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 DRENATGES
GD56 CUNETES SENSE REVESTIR
_____________________________________________________________________________________________________________

GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 19,200 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 21,89000 = 1,14124
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 0,27979

Subtotal: 1,42103 1,42103

Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 56,59000 = 0,73980
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,801 /R x 45,99000 = 1,91865

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 40,08000 = 1,04166
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 51,09000 = 0,53219

Subtotal: 4,23230 4,23230

COST DIRECTE 5,65333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93600

GD5 DRENATGES
GD57 CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 12,000 41,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,17000 = 2,86167
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,11000 = 3,68500
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 26,86000 = 0,67150
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 1,82417

Subtotal: 9,04234 9,04234

Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,08000 = 1,67000
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 56,59000 = 1,17896
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,800 /R x 45,99000 = 3,06600

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 51,09000 = 0,85150

Subtotal: 6,76646 6,76646

Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,390      x 58,26000 = 22,72140

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040
B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,26000 = 0,12600
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
0,420      x 1,36000 = 0,57120

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,35000 = 0,40250
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,030      x 1,23000 = 0,03690

Subtotal: 23,95840 23,95840

COST DIRECTE 39,76720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,75556

GH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
GHM1 COLUMNES
_____________________________________________________________________________________________________________

GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 278,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 14,64000 = 3,66000
A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 14,95000 = 4,72420
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 17,75000 = 5,60900

Subtotal: 13,99320 13,99320

Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 39,24000 = 12,39984

Subtotal: 12,39984 12,39984
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Materials
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000
BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 185,00000 = 185,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 58,04000 = 14,04568

Subtotal: 239,09568 239,09568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20990

COST DIRECTE 265,69862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,28493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,98355

I PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS
I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 19,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,87000 = 17,87000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,78000 = 0,73780

Subtotal: 18,60780 18,60780

COST DIRECTE 18,60780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53819

I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos 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)

Rend.: 1,000 16,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos 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)

0,170      x 91,86000 = 15,61620

Subtotal: 15,61620 15,61620
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COST DIRECTE 15,61620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39701

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
PGE2-
_____________________________________________________________________________________________________________

PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació de Inversor tipus Huawei
SUN2000-185KTL-H1 o equivalent, de 185 kW de potencia activa
(cos phi = 1) de sortida a 800V trifàsic. L'eficiència europea de
l'inversor és de 98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V,
voltatge d'entrada inicial de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat
d'MPPT 9. El propi inversor ha de portar les següents proteccions
intrinseques: dispositiu de desconnexió del costat d'entrada,
protecció anti-illa, protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de
polaritat inversa de CC, monitoreig de fallos en strings de sistemes
fotovoltaics, protecció contra sobrecorrents de CC tipus II,
protecció contra sobrecorrents de AC tipus II, detecció de
resistència d'aïllament CC i unitat de monitorex de corrent residual.
Es pot substituir el tipus d'inversor si es manté garanties,
rendiments, tensió de sortida, potència de sortida, nombre
d'entrades i tensions de treball d'entrada.

Rend.: 1,000 11.679,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 17,75000 = 284,00000
A013H000 h Ajudant electricista 16,000 /R x 14,95000 = 239,20000

Subtotal: 523,20000 523,20000

Materials
BGE2G012 u Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 de 185

kW de potencia activa (cos phi = 1) de sortida a 800V
trifàsic.  L'eficiència europea  de l'inversor és de
98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V,
voltatge d'entrada inicial de 550V, nombre d'entrades
18 i quantitat d'MPPT 9. El propi inversor ha de portar
les següents proteccions intrinseques: dispositiu de
desconnexió del costat d'entrada, protecció anti-illa,
protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de
polaritat inversa de CC, monitoreig de fallos en
strings de sistemes fotovoltaics, protecció contra
sobrecorrents de CC tipus II, protecció contra
sobrecorrents de AC tipus II, detecció de resistència
d'aïllament CC i unitat de monitorex de corrent
residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es
manté garanties, rendiments, tensió de sortida,
potència de sortida, nombre d'entrades i tensions de
treball d'entrada.

1,000      x 10.600,0000 = 10.600,00000

Subtotal: 10.600,00000 10.600,00000

COST DIRECTE 11.123,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 556,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.679,36000
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PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
PGE5-
_____________________________________________________________________________________________________________

PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus Jinko
TIGER MONO-FACIAL 450-470 WATT d'una potencia de 460 Wp,
amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc d'alumini anoditzat,
frontal de protecció amb vidre temperat amb baix contingut amb
ferro, tancament estanc posterior amb làmina de material sintètic,
caixa de connexió IP67 i precablejat amb connectors MC4, eficàcia
del 20,49%, tensió màxima de 1500 V DC, col·locats sobre
estructura de perfils d'alumini fixats sobre estructura fixa.
Dimensions de 2182 x 1029 x 35 mm, pes 25,0 kg. Col·locats i
connexionats en series fotovoltaiques fins a inversor. La garantia
de producte és de 12 anys i la producció a 25 anys lineal fins el
83,1%. Es pot substituir el tipus de panell si es manté garanties,
rendiments, dimensions ipotència pic.

Rend.: 1,000 159,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 14,95000 = 2,24250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 4,90500 4,90500

Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,150 /R x 39,24000 = 5,88600

Subtotal: 5,88600 5,88600

Materials
BGE3G011 u Mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL

450-470 WATT o equivalent, d'una potencia de 460
Wp, amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc
d'alumini anoditzat, frontal de protecció amb vidre
temperat amb baix contingut amb ferro, tancament
estanc posterior amb làmina de material sintètic,
caixa de connexió IP67 i precablejat amb connectors
MC4, eficàcia del 20,49%, tensió màxima de 1500 V
DC, col·locats sobre estructura de perfils d'alumini
fixats sobre estructura fixa. Dimensions de 2182 x
1029 x 35 mm, pes 25,0 kg. Col·locats i connexionats
en series fotovoltaiques fins a inversor. La garantia de
producte és de 12 anys i la producció a 25 anys lineal
fins el 83,1%. Es pot substituir el tipus de panell si es
manté garanties, rendiments, dimensions ipotència
pic.

1,000      x 140,80000 = 140,80000

Subtotal: 140,80000 140,80000

COST DIRECTE 151,59100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,57955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,17055
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PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació d'estructura SCHLETTER FS DUO
o equivalent fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a terra a una
profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de
fitxació de 26 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat,
conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament, tot segons prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços
definits al CTE DB SE-AE.

Rend.: 1,000 1.336,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 14,95000 = 89,70000
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 17,75000 = 106,50000

Subtotal: 196,20000 196,20000

Materials
BGE4G012 u Estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al

terreny mitjançant pilots clavats a terra a una
profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres).
Sistema de fitxació de 26 mòduls d'alumini de 2m x
1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots
els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB SE-AE.

1,000      x 1.076,40000 = 1.076,40000

Subtotal: 1.076,40000 1.076,40000

COST DIRECTE 1.272,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.336,23000

PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO
fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a terra a una profundidad
de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52
mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat,
provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons prescripcions técniques del fabricant.
L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE
DB SE-AE.

Rend.: 1,000 2.603,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 14,95000 = 149,50000
A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 17,75000 = 177,50000

Subtotal: 327,00000 327,00000

Materials
BGE4G013 u Subministrament e instal·lació de estructura

SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitjançant
pilots clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2
pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52
mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat,
conexionat, provat i amb tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es
calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.

1,000      x 2.152,80000 = 2.152,80000
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Subtotal: 2.152,80000 2.152,80000

COST DIRECTE 2.479,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 123,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.603,79000

PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX
o equivalent, fixa al terreny mitjançant pilots de formigó (1 pilot
cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m
x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per
a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac
químic HIT-HY 150 MAX + HIT-V (5.8) M16.

Rend.: 1,000 2.974,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BGE4G014 u Subministrament e instal·lació de estructura
SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa al terreny
mitjançant pilots de formigó (1 pilot cada 3 metres).
Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x
1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots
els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó
mitjançant tac químic HIT-HY 150 MAX + HIT-V (5.8)
M16.

1,000      x 2.152,80000 = 2.152,80000

BGE4G015 u Material de Subjecció Elements estructura 80,000      x 8,50000 = 680,00000

Subtotal: 2.832,80000 2.832,80000

COST DIRECTE 2.832,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 141,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.974,44000
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X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA0 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 3.922,00 €
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

    
  IMPORT  

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 266.074,37 €  

 6 %  Benefici industrial 15.964,46 €   

 13 %  Despeses generals 34.589,67 €   

                     Suma 316.628,50 €   

 21 %  d' I.V.A. 66.491,99 €    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 383.120,49 € 

 

  

 PRESSUPOST D'EXPROPIACIONS 0,00 €    
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 383.120,49 €  

 

      
 El pressupost per al coneixement de l'Administració puja a la quantitat de:      

 

TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
(383.120,49 €).   
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1 - OBJECTE 

L’objectiu del present annex és l’elaboració de l’estudi de gestió de residus de la construcció i 
demolició pel que fa a l’execució del “PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA 
PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS 
TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE”, CLAU: ER-20214, per tal de donar compliment a allò fixat 
pel “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 
residuos de la construcción y demolición”. 

El Projecte s’emplaça a la comarca de la Ribera d’Ebre, i n’afecta als municipis de Flix, Ascó i 
Vinebre. 

2 - CONTINGUT 

El “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción i la gestión de 
residuos de la construcción y demolición”. estableix el contingut de l’Annex de l’Estudi de gestió de 
residus de la construcció i demolició, és el següent: 

 Estimació de la quantitat de residus (en t i en m3), dels residus de construcció i demolició que es 
generaran a l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 
 Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 
 Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en compte que aquests residus s’han de 

separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes 
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

 Formigó CER 170101 (formigó): >= 80 t 
 Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
 Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
 Fusta CER 170201 (fusta): >= 1 t 
 Vidre CER 170202 (vidre): >= 1 t 
 Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
 Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 

 Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Valoració del cost previst de la gestió de residus de construcció i demolició. 

3 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Decisió de la Comissió, de 3 de maig de 2000, que substitueix la Decisió 94/3 / CE per la qual 
s'estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 75/442 
/ CEE del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904 / CE del Consell per la qual 
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 relativa als residus perillosos. 

 Decisió del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i 
procediments d'admissió de residus en els abocadors d'acord amb l'article 16 i l'annex II de la 
Directiva 1999/31 / CEE. 

 Directiva 1999/31 / CE del Consell de 26 d'abril de 1999 relativa a l'abocament de residus. 
 Directiva 2004/35 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre 

responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals. 
 Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre 

els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 
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 Directiva 94/62 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 1994, relativa 
als envasos i residus d'envasos. 

 Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, 
relatiu als trasllats de residus. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 
 Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. 
 Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 
 Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador. 
 Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i 

execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i Residus d'Envasos. 
 Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per a execució de la Llei 

20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del Rebuig dels residus a Dipòsits controlats. 
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, paper qual és regula l'adopció de Criteris Mediambientals i 

d'ecoeficiència en a els edificis. 
 Decret 308/2011, de 5 d'abril, paper qual és deroguin Diverses Disposicions reglamentàries, 

referides a les Matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 Decret 34/1996, de 9 de gener, paper qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, paper qual és regula la intervenció ambiental en el 

Procediment de Llicència urbanística per a Millora de finques Rústiques que s'efectuïn amb 
Aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, paper qual s'aprova la Reglamentació parcial del Tractament dels 
desfets i residus. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, paper qual s'estableixen a els Criteris i a els Procediments 
d'admissió de residus a els Dipòsits controlats. 

 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre Mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 
 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de gestió de residus. 
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, paper qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

dels residus. 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, paper qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), és regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la Deposició controlada dels residus de la construcció. 

4 - GESTIÓ I CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Els residus de la construcció tenen dos orígens ben diferenciats: 
a) Els que provenen de l’acció de construir, originats pels materials sobrants: formigons, morters, 

ceràmiques, etc. 
b) Els embalatges dels productes que arriben a l’obra: fusta, paper, plàstics, etc. Les seves 

característiques pel que fa a la forma i el material són força diverses. 

Quan aquests materials es posen a l’obra per mitjà de tècniques tradicionals, es produeixen 
quantitats importants de residus. L’adequació dimensional del format de les peces a les necessitats de 
l’element que es vol construir i els treballs per encastar les conduccions de les instalꞏlacions de l’edifici 
generen una bona quantitat de residus, d’obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les esteses, 
dels enguixats, de les masses de formigó abocat en origen, dels morters d’obra de fàbrica i dels 
morters adhesius formen un volum gens menyspreable. Per altra banda, la incorporació de productes 
cada vegada més acabats, en substitució d’elements fets en origen, s’incrementa dia a dia i, per això, 
resulta que el volum dels embalatges dels productes que s’utilitzen en la construcció evoluciona en 
sentit creixent. 

En l’execució del present projecte es preveu la generació de residus de la construcció, tant els 
recollits en l’apartat a) com en el b) encara que en una quantitat reduïda. 

 RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Són els que resulten dels treballs d’excavació, en general previs a la construcció. La composició 
dels residus és menys variable que la dels dos grups anteriors. Tenen una composició més 
homogènia i són de naturalesa pètria: argiles, sorres, graves, pedres, formigons i obra de fàbrica dels 
fonaments de l’edificació existent, etc. 

Com a resultat de l’execució de la rasa, la instalꞏlació de la canonada i l’execució d’estructures, 
es preveu que els residus d’excavació siguin els més abundants. 

5 - ACTIVITATS PREVISTES 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 
operacions i procediments susceptibles de produir residus. El contractista haurà de gestionar 
adequadament la seva execució per tal que la producció de residus sigui mínima, mitjançant la 
reutilització o reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. 
En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o 
no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne el impacte ambiental i maximitzar-ne la prevenció. 
Per a tal fi, caldrà destinar els residus de construcció i demolició (d’ara endavant RCD) sortints de 
l’obra a la instalꞏlació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 

L’actuació consisteix en la construcció d’una planta fotovoltaica de generació d’energia elèctrica 
sobre el terreny, associada al subministrament elèctrica de l’estació de bombament, a ubicar en una 
parcelꞏla propietat de la comunitat de regants pròxima a la bassa de regulació, més concretament al 
Polígon 1 Parcelꞏla 1, del Terme Municipal de Vinebre (Ref. Cadastral: 43179A001000010000DQ). 

 
Les obres del parc fotovoltaic a projectar es recullen en les següents actuacions: 

 Adequació del terreny on s’hi instalꞏlarà el parc, esbrossada, explanació, i compactació del 

terreny, construcció de rases de serveis, vallat perimetral i instalꞏlacions auxiliars. 

 Instalꞏlació de generació fotovoltaica composada per els següents elements: 
o 468 panells fotovoltaics de potencia unitària pic 460 Wp, per a un total de potencia de 

generació de 215,28 kWp. 
o 1 Inversor de potencia nominal 185 kWn, amb una tensió de sortida trifàsica de 800V. 

 Línia elèctrica en baixa tensió d’evacuació de l’energia generada en el parc fotovoltaic fins a 
estació de bombaments, mitjançant canalització soterrada. 

 Actuacions en la instalꞏlació elèctrica interior de l’estació de bombament per a connexió de 
l’energia generada al parc fotovoltaic. 

 Sistema de monitorització i control instalꞏlació generació vs subministrament elèctric. 
 Adequació de la instalꞏlació d’enllaç del subministrament elèctric per a la potencia de generació. 
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La instalꞏlació fotovoltaica de generació d’energia elèctrica projectada esta previst que produeixi 

anualment uns 374.122 kWh, dels quals 139088 kWh serien auto consumits per el subministrament 
elèctric, i la resta d’energia excedentària, uns 235035 kWh serien venuts al mercat elèctric 

 

 ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS, EQUIPS TÈCNICS I 
MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 MOVIMENTS DE TERRA: 
 Maquinària desbrossadora 
 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de compactació 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Camions 

 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 Fonamentacions. 
 Panells solars. 
 Rases i connexions. 

 INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS: 
 Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra. 
 Instalꞏlació d’aigua provisional d’obra. 
 Instalꞏlació de sanejament provisional d’obra. 
 Serveis higiènics. 

 ÀREES AUXILIARS: 
 Zones d’aplec provisional de materials d’obra. 

6 - ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) defineix diferents grups de residus i la tipologia per cada 
residu. Per a una correcta gestió dels RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i 
"no especials". 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
 Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
 Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 RESIDUS NO ESPECIALS 

Els residus "no especials" es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys 
complexos. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització del 
impacte ambiental del tractament i la distància a la instalꞏlació del mateix. En qualsevol cas, aquestes 
estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. La 
següent taula indica la relació de residus "no especials" que potencialment es poden generar durant 
l'execució de l'obra: 
CODI CER RESIDU TIPOLOGIA
12 Residus del mollejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
120113 Residus de soldadura  No Especial

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció no 
especificats en altre categoria

150101 Envasos de paper i cartró No Especial
150102 Envasos de plàstic  No Especial 
150104 Envasos metàlꞏlics No Especial
16 Residus no especificats en altre capítol de la llista. 
160103 Neumàtics fora d’us No Especial
160214 Residus d´equips elèctrics i electrònics No Especial 
160604 Piles alcalines (excepte 160603) No Especial
17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades).
170101 Formigó No Especial
170102  Maons  No Especial 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 

especificades en el codi 170106 
No Especial 

170201 Fusta No Especial
170203  Plàstics  No Especial 
170405 Ferro i acer No Especial
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els 

codis 170901, 170902 i 170903
No Especial 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, 
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva.

200301 Mescles de residus municipals No Especial

 RESIDUS ESPECIALS 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. 
Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les 
instalꞏlacions de tractament solen estar a més distància que en el cas dels "no especials". Per 
solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública. 

L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual 
cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació 
qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, 
variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 

La següent taula indica la relació de residus "especials" que potencialment es poden generar 
durant l'execució de l'obra: 

CODI CER RESIDU TIPOLOGIA
13 Residus d´olis i de combustibles líquids 
130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants Especial

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció no 
especificats en altre categoria.

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles Especial 

150111 Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 
una matriu sòlida i porosa perillosa Especial 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats 
en altre categoria), draps de neteja i robes protectores contaminades per 
substàncies perilloses 

Especial 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Especial 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana 
de Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà amb l’elaboració del Pla de 
“Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, tan els gestors com els transportistes 
autoritzats. 

Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 
fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 
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(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, per 
tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire. En cas 
de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els 
permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat 
i salut exigits per la legislació vigent. 

 ESTIMACIÓ DE VOLUMS GENERATS 

Atenent als criteris d’avaluació establerts pel Decret 89/2010 i les taules d’elaboració pròpia 
basades en dades empíriques de la pròpia experiència, els volum de residus generats en l’obra es 
recullen a continuació. 

Al pressupost s’ha inclòs un capítol de gestió dels residus generats en concepte de construcció. 
Aquest capítol inclou les partides d’obra de: 

 Classificació de residus a peu d’obra per residus especials 
 Contenidors per a residus inerts, barrejats no especials i especials 
 Transport de residus a centres de reciclatge, centres de transferència o dipòsits controlats 
 Deposició controlada dels residus generats 

6.3.1 - ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

Es realitza l’amidament real dels residus generats per la construcció de la nova planta 
fotovoltaica:. 

Les següents taules mostren el pes i volum estimat dels residus generats: 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3)

170904 No especials 6,12 36
TOTAL  6,12 36

6.3.2 - ESTIMACIÓ DE RESIDUS TOTALS 

Al pressupost s’ha inclòs un capítol de gestió dels residus generats en concepte de construcció. 
Aquest capítol inclou les partides d’obra de: 

 Classificació de residus a peu d’obra per residus especials 
 Contenidors per a residus inerts, barrejats no especials i especials 
 Transport de residus a centres de reciclatge, centres de transferència o dipòsits controlats 
 Deposició controlada dels residus generats 
 

RESIDUS TOTALS 
 Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 36 m3 6,12 t 

 

6.3.3 - ESTIMACIÓ DE SOBRANTS D’EXCAVACIÓ 

Les terres excavades en l’adequació de terreny per a instalꞏlar el parc solar s’aprofitaran per al 
terraplenat del mateix sempre i quan es compleixin amb les prescripcions tècniques del material de 
reblert especificades al plec de condicions tècniques. 

Les terres excavades durant l’obra seran abassegades al costat de la rasa per tal d’aprofitar-les 
com a reblert de la rasa, sempre i quan es compleixin amb les prescripcions tècniques del material de 
reblert especificades al plec de condicions tècniques. 

Les terres re-aprofitades a obra en cap cas es poden tractar com a residus. 
 

7 - MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a 
l’execució de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la 
quantitat de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 

La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paralꞏlels: Per una banda, 
les que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que tradicionalment 
es coneixia coma “residu”), i per l’altra banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de 
ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra 
o en una altra activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la 
seva toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient. 

En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de 
l’obra, ja són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions que 
estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les operacions de gestió i les mesures de separació 
en obra també són, des d’un punt de vista conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus 
objectius es troben la reconversió de residus potencials en subproductes, i la disminució de la 
perillositat dels materials que caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus 
d’obra). És per això que hi ha accions que es poden considerar de prevenció que en aquest estudi 
estan desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la separació de residus en obra” i 
“operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 

Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la 
mitjana de la UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és 
acceptable despreocupar-s’hi degut a que són recollits i transportats a un abocador, ja que els 
abocadors són cars i tenen un marcat impacte ambiental. És convenient doncs, revertir aquesta 
tendència d’abocar-los com a mètode principal de tractament. Si reduïm els residus que habitualment 
es generen en la construcció, disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries 
primeres i el balanç ambiental global serà beneficiós. 

 JERARQUIA DE LES MESURES 

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia: 
1. Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del 

projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 
2. Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions 

d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin 
residu. 

3. Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los 
cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la 
reutilització externa. 
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4. Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació. 
Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

5. Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament 
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar 
el impacte ambiental. 

6. Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer 
recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en 
monodipòsits abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser 
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS 

7.3.1 - PER A TOTS ELS MATERIALS 

a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. El càlcul 
correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una reducció de despeses, 
contribuirà a reduir la generació de residus. 

b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 
immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions d’emmagatzematge, s’evitarà que es 
facin malbé i es converteixin en residus. 

c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 14001. 
D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle productiu. 

7.3.2 - FUSTA 

a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i 
s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es separaran per al 
seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats d’altres productes que els puguin 
contaminar. 

b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera 
d’assegurar-ne la reutilització. 

c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces retallades 
per a utilitzar-les per a geometries especials. 

d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una reutilització 
ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i posterior reutilització de la 
fusta. 

e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. Es 
trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora d’ella i, com a darrer 
recurs, per a valorització energètica en plantes autoritzades. 

7.3.3 - METALLS 

a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser 
colꞏlocades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran residus en 
l’obra. 

b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i 
s’emmagatzemaran en conseqüència. 

c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de 
reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de material en la 
recollida de sobrants. 

7.3.4 - DECONSTRUCCIÓ, EXCAVACIÓ I FRESSAT 

En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de deconstrucció en lloc 
d’enderroc o demolició. El procés de deconstrucció no es defineix en un únic model d’execució, sinó 
que admet diversos models i graus d’intensitat, segons els objectius previstos i el context de l’obra. En 
qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i 
tècniques. A la pràctica no es buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest 
no seria un objectiu ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament 
dels materials i la viabilitat del procés. 

En els processos d’excavació es buscarà la màxima reutilització de material excavat en 
operacions de la mateixa obra. Es reservarà la primera capa de sòl superficial, durant el desbrossat, 
per tal de poder-la reaprofitar en la revegetació posterior. O bé en el enjardinament, urbanització de la 
mateixa obra o en altres obres. Caldrà definir les condicions de l’aplec d’aquest tipus de terres. 

 ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ 
D’OBRA 

En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de 
RCD”, es programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució de 
l’obra. El llistat que segueix enumera algunes de les recomanacions. 

1 S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 
2 Es realitzarà la separació selectiva dels residus en el moment en què s’originin. 
3 Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 
4 Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 
5 Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 
6* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 
7* Es vigilarà que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment els uns amb els altres i que siguin contaminants.
8 Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 
9 Es prioritzarà la utilització de materials amb vida útil més llarga. 

10 Es projectarà el disseny de seccions mecàniques més eficients, la utilització d’estructures més primes i lleugeres i la 
disminució de la quantitat de mitjans auxiliars per a l’execució de l’obra. 

11 S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors sobre les característiques 
que els componen, i del percentatge de material reciclat que incorporen. 

12 Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per evitar que una mala 
gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

13 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que es 
generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que 
acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels 
residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de valorització. 

14* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre.
15 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 
16 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

17 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus.

18 Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.)
19 Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys immediata. 

20* Els residus perillosos i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi d’evitar la barreja amb 
residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb gestors autoritzats.

21 S’optimitzaran les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 
emprar. 

22 S’emprendran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
23 S’optimitzarà la càrrega dels Palets.

24 Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons la Llista Europea de 
Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les instalꞏlacions autoritzades per a la seva gestió. 

25 Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials o Perillosos i el 
quadre d’incompatibilitat entre ells.

26 En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials que siguin 
reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 
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27 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les instruccions. 
28 Es detectaran aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

29 
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que 
garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de 
substàncies perilloses, etc.). 

30 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge que 
tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser 
retornables o, si més no, reutilitzables. 

31 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades d’emmagatzematge 
per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 

32 Es preveurà la realització del pas d’instalꞏlacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar obertures o 
perforacions posteriors. 

33 
Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les obertures per al registre de les 
instalꞏlacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada 
per evitar residus superflus. 

34 
S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per poder preveure des del 
projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors 
autoritzats. 

35 
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió, 
de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres 
materials d’instalꞏlacions (com cables elèctrics),etc. 

36 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser possible, que es 
puguin reutilitzar o reciclar). 

37 Els materials no seran desembalats fins a la seva utilització, aconseguint d’aquesta manera una optimització dels 
mateixos i al seu torn, una reducció dels residus. 

38 Els embalatges també poden ser reutilitzats, sobretot aquells que estan formats per grans contenidors i que poden 
ser recarregables una i altra vegada. 

39 S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de pintura 
necessàries. 

40 Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, conseqüentment, 
residus. 

41 S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja d’equips i eines a 
través d’empreses que proporcionen aquest servei. 

42 Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent. 
43 Es controlarà el consum d’aigua i energia elèctrica. 
44 S’abocaran els residus en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 
45 Es cobriran els recipients dels residus per al seu transport. 

46 Després d’optimitzar totes les possibilitats consistents en la reducció de residus queda la de transportar a l’abocador 
de residus de construcció i demolició autoritzat més proper. 

47 S’establirà un registre per als contenidors que surtin de l’obra. 
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstalꞏlació 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. 

8 - OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen els 
residus, permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, ja que faciliten el 
reciclatge o reutilització posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan cal separar residus 
especials potencialment perillosos per al seu tractament específic. 

 FRACCIÓ VEGETAL 

Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels materials 
vegetals amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit sobre la superfície 
desbrossada considerada en el projecte. 

Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres 
aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedarà reservat per a una 
posterior utilització en les zones de talussos i resta de superfícies a revegetar. 

Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camió i es 
destinaran a valorització. 

 FORMIGÓ 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra per 
realitzar la neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, 
hauran de tenir la profunditat i la impermeabilització adequades i una colꞏlocació que maximitzi 
l’evaporació d’aigua, trobar-se ben delimitades i sense afectació de cap curs d’aigua. Tanmateix, es 
posarà en coneixement dels conductors dels camions de formigó la ubicació de les esmentades 
zones. 

Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant un 
gestor autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop finalitzada 
l’obra, de forma que no quedin restes de formigó. En el cas que no fos possible el compliment 
d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes de formigó han estat 
abocades en instalꞏlacions adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de 
decantació). 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del 
procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de 
conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es compleixi. 

 VALORITZACIÓ 

Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes 
i substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, optimitzant 
el seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. Tal com es descriu en l'inventari de residus, 
els materials d'excavació del procés constructiu, són, des d'un punt de vista quantitatiu, els que més 
potencial de reutilització tenen en aquesta obra. Per poder optimitzar els processos de valorització in 
situ per a la posterior reutilització en la mateixa obra i durant el període de temps que el "Pla de 
Gestió de Residus" estimi, es considerarà la utilització d’una matxucadora mòbil o d'un contenidor de 
trituració. D'aquesta manera s'obtindran les granulometries més adequades per a cada ús posterior. 

 TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Es realitzarà sota aquestes directrius: 
a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i quantificació) i 

el seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 
b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent registre de 

l'administració competent. 
c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha de prioritzar 

els tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada en l'apartat de prevenció de residus. En 
aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador en cas d'existir alguna altra instalꞏlació o gestor que realitzi un 
procés de valorització. 



 ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

11

 

d) El destí final sempre haurà de ser un gestor autoritzat, inscrit en el llibre de registre de 
l'administració competent. No obstant això, per materials que puguin ser aprofitats en alguna altra 
obra veïna, es podran transferir al nou posseïdor previ registre documental de l'operació, que haurà 
de ser arxivada un mínim de 5 anys. 

 
 
 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de gestió 
de residus dintre de l’obra: 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació.  
 
 Formigó: 80 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         
Plàstic: 0,5 T                              
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats 
contenidor per Inerts Ceràmica 
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per altres inerts 

 No Especials 

 contenidor per metall 
 contenidor per plàstic 
contenidor per fusta 
contenidor per paper i cartró 
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg): (m3): 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
(kg): (m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 

elèctrics
  

  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió 
autoritzades que existeixen en el nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els 
residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit 
controlat).  

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA

1
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Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 
de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeix un acord previ de la Direcció 
de l’obra. 

10 - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

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 per la normativa indicada en el Marc legal. 

En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Annex de Gestió de Residus s’han 
inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el PLEC DE 
CONDICIONS DEL PROJECTE, document contractual. 

11 - PRESSUPOST 

Les partides associades a obertura de pista prèvia i a excavacions inclouen el cost associat a la 
càrrega, transport i deposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o 
dipòsits controlats. 

Per a la resta de residus que són els generats per la construcció, s’ha inclòs un capítol de gestió 
de residus en el que es pressuposta la separació manual dels residus, l’emmagatzematge i el 
transport dels mateixos. 

En el pressupost general del projecte es destina una quantitat total en concepte de Gestió de 
Residus de MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(1.293,84 €). 

12 - ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de començar l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar un Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

13 - SIGNATURES 

 

Lleida, març de 2021  El autor del Projecte 

 

 

 Gabriel Garriga Gòdia 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. 
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/03/21 Pàg.: 1

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,78000 €

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17,87000 €

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/03/21 Pàg.: 2

MATERIALS

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

91,86000 €



Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/03/21 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

I2R642J0P-1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 19,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,87000 = 17,87000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,78000 = 0,73780

Subtotal: 18,60780 18,60780

COST DIRECTE 18,60780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53819

I2RA6580P-2 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos 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)

Rend.: 1,000 16,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos 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)

0,170      x 91,86000 = 15,61620

Subtotal: 15,61620 15,61620

COST DIRECTE 15,61620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39701
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. PLEC DE CONDICIONS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R24200. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 
Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 
Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 
Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 
Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 
 Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 
 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
 Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 

previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R540S0. 
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. 
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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 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. 
 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 
El 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 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. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE 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. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
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. 

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R642E0. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 

instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 
 Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol 
altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció 

.
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I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA8E00,I2RA8580,I2RA61H0. 
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. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE 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 deresidu 

al centre corresponent. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
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. 

 
 

 Lleida, març de 2021 El autor del Projecte 

 

 

 Gabriel Garriga Gòdia 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. 
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. PRESSUPOST 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST Data: 17/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)

19,54 36,000 703,44

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos 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 - 2)

16,40 36,000 590,40

TOTAL Capítol 01.01 1.293,84

EUR
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. AMIDAMENTS 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

AMIDAMENTS Data: 17/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/03/21 Pàg.: 1

P-1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

16,40 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Lleida, març de 2021 El autor del Projecte

                        Gabriel Garriga Gòdia
                                                        Enginyer Tècnic Industrial

                                                   GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 22/03/21 Pàg.: 1

P-1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

19,54 €

Altres conceptes 19,54000 €

P-2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

16,40 €

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un 15,61620 €
Altres conceptes 0,78380 €

Lleida, març de 2021 El autor del Projecte

                        Gabriel Garriga Gòdia
                                                        Enginyer Tècnic Industrial

                                                   GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. RESUM PRESSUPOST 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/03/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.293,84
Obra 01 PRESSUPOST ER-20214 1.293,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.293,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST ER-20214 1.293,84

1.293,84

EUR
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ANNEX 14: GESTIÓ DE RESIDUS. ÚLTIM FULL PRESSUPOST 

 





Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.293,84

13 % Benefici Industrial SOBRE 1.293,84............................................................................ 168,20

6 % Despeses Generals SOBRE 1.293,84.......................................................................... 77,63

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.539,67

21 % IVA SOBRE 1.539,67................................................................................................... 323,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.863,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

mil vuit-cents seixanta-tres euros

Lleida, març de 2021

El autor del Projecte

Gabriel Garriga Gòdia
Enginyer Tècnic Industrial
GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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1 - PRESCRIPCIONS GENERALS 

 OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 

1.1.1 - OBJECTE 

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

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu 
contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a 
les condicions que figuren al Contracte signat per Infraestructures.cat.cat amb el Contractista 
adjudicatari de les obres, en endavant Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és 
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra per part del Contractista. 

1.1.2 - ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE 
REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ.RIBERA D’EBRE.”,              
CLAU: ER-20214”. 

1.1.3 - INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions 
contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
de Infraestructures.Cat, en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest 
Plec s’especifica. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, d’ajuntaments i d’altres organismes 
competents, que tinguin aplicació als treballs que s’han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.  

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la 
legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en 
tots aquells materials o unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició.  

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció.  

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d’aquest Projecte.  

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn 
i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En 
particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres 
i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de 
Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció d’Obra i acceptats per Infraestructures.cat.cat, 
formaran part dels documents contractuals de l’obra.  

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la 
Direcció d’Obra i acceptat per Infraestructures.cat.cat, formarà part dels documents contractuals de 
l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de 
Residus s’inclourà en el mateix. 

Seran d'aplicació també, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen.

 
En cas que les disposicions aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò que s’especifica en el present 

Plec, el Director d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que 
l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

LLEIS 
- Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, Reial Decret Legislatiu 2/2000 

del 16 de juny. 
- Llei de Contractes de les Administracions públiques, text articulat, amb Reglament General aprovat 

el 12 d’Octubre de 2001 mitjançant el reial decret 1098/01. 
- Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l'Estat. Decret 

3854/1970 de 31 de desembre. 
- Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 
- Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
- Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques, aprovat per Ordre Ministerial d'1 

d'abril de 1964. 
- Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, aprovat per 

Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 
- Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 

1964. 
- Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre Ministerial de 28 

d’agost de 1970. 
- Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques, aprovat 

per Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-4. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i 

del Ciment. 
- Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la fabricació, 

transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
- NORMES I INSTRUCCIONS 
- Instrucció per a la recepció de ciments. RC-08. 
- Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92. 
- Instrucció del formigó estructural. EHE-08. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera IAP-11. 
- Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. EM-62. 
- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 
- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
- Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
- Eurocodi núm.3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
- Eurocodi núm.4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-02. 
- Normes U.N.E. 
- U.N.E.-14010 Examen i qualificació de soldadors 
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- Normes N.L.T. 
- Normes M.E.L.C.( Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 
- Normes A.S.T.M. C-76M 
- Norma NFA 49150 
- Norma NFA 49402 
- Norma NFA 49170 
- Norma NFA 49711 
- API 5L 
- DIN 1626 
- BS 3601 
- BS 534 
- UNI 6363 
- AWWA C 200 
- Normes A.S.M.E. 
- Normes A.N.S.I. 
- Normes C.E.I. 
- Normes N.B.E. 
- Codi Tècnic de l’Edificació. 
- NBE. CA-88 Condicions acústiques en els edificis. 
- Normes N.T.E. 

 Façanes. Particions. 
 Revestiments. 
 Instalꞏlacions. 
 Estructures. 
 Condicionament del terreny. Fonaments. 
 Teulats. 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de l’Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo Torroja de 

la Construcció i del Ciment. 
 Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 
REGLAMENTS 

 Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica. 
 Reglament de recipients a pressió. 
 Reglament de línies elèctriques d'alta tensió i ITC. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrer. 
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost. 
 Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
 Reglament d’instalꞏlacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC. 
 Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I. 
Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors 

declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el 
termini de les obres. 

Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes 
de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són 
en la relació anterior, restant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
existir entre aquestes i allò que disposa el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més 
restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

  DISPOSICIONS GENERALS 

1.2.1 - DIRECCIÓ D’OBRA 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer superior que serà designat com a 
Director d’Obra. L’Administració participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui 
convenient. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director d’Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme el Contractista. 

Seran base per al treball del Director d’Obra: 
- Els Plànols del projecte. 
- El Plec de Prescripcions Tècniques. 
- Els Quadres de Preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració. 
- Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució amb la finalitat de mantenir les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que els 
replantejos de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives que, partint d'ells, 
formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb 
les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 
o convenients. 

- Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

Programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de manifest els problemes 
que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 

- Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament a la recepció per part de l‘Administració. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a lliurar a 
l’Administració el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i característiques de l’obra 
executada” un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, d'acord 
amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la regulació de les 
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació, 
relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions i de les normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista, conformades 
per l’Administració si aquesta ho requereix. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 
i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a executar les decisions del Director d’Obra i establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no s'executin 
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.2.2 - CONTRACTISTA 

1.2.2.1 - Personal del Contractista. 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què disposarà a 
l'obra abans de l’inici dels treballs. 

El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El Contractista 
restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment econòmic ni modificació 
del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a qualsevol part de l’obra que estigui 
subcontractada. 

1.2.2.2 - Subcontractes. 

S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit disposa la Llei de Contractes de l’Estat, Decret 
13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret 923/1965 de 8 d’abril (amb les 
seves modificacions posteriors), i el Reglament General de Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre. 

Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de l'Obra. 
Les solꞏlicituds per a cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar de la 
realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva execució, i 
adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui necessària per a garantir 
l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 

El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada pel Contractista, de tots i cadascun dels 
subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte d’aquest Plec.  

L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que s'estableixin al 

contracte. 
Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que s’estimi 

necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control de qualitat de les 
obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense que sigui necessària la seva 
aprovació. 

1.2.2.3 - Subministraments industrials 

Totes i cadascuna de les comandes realitzades als diferents industrials hauran de ser aprovades 
per la DO. 

A tal efecte, i previ a la contractació, s’haurà de facilitar el document de comanda on figurarà, entre 
altres: 

- Especificacions tècniques generals. 
- Especificacions tècniques particulars. 
- Materials de construcció. 
- Sistemes de protecció contra la corrosió. 
- Proves en fàbrica. 
- Documentació tècnica del fabricant (Catàleg dels productes subministrats, especejament 

d’aquests, instruccions de muntatge i de manteniment, etc.) (3 còpies). 
- Garanties. 
El Contractista presentarà a la D.O. un mínim de 3 propostes que compleixin les especificacions 

del projecte per a que la D.O. pugui seleccionar la més adequada 
Tots i cadascun dels industrials subministradors d’aquesta obra hauran de presentar un document 

acreditatiu de les característiques del material subministrat, de la idoneïtat de les condicions 
d’instalꞏlació dels seus productes, comprometent-se a realitzar el nombre de visites a obra que s’estimin 
necessàries per tal de poder certificar que l’instalꞏlador, homologat per aquest, compleix les 
prescripcions exigides al material subministrat. 

Tant el fabricant com l’instalꞏlador dels productes subministrats a l’obra, garantiran tan la qualitat 
del seu producte com la seva instalꞏlació davant qualsevol defecte de fabricació o instalꞏlació durant un 
termini no inferior als deu (10) anys, fent-se càrrec de les despeses originades per la substitució, total 
o parcial, o modificació del producte defectuós. 

El no acompliment del procediment anterior podrà comportar la no acceptació del producte 
subministrat i en casos excepcionals, la penalització de fins a un cinquanta (50) per cent de l’import 
d’execució material del producte subministrat. 

El Contractista estarà obligat a presentar les diferents certificacions de qualitat dels 
subministradors. Aquestes certificacions s’hauran de verificar presentant còpia del document acreditatiu 
expedit per l’organisme competent, ja sigui AENOR, Bureau Veritas, Lloyd’s Register, etc., i on figurarà 
explícitament la norma que compleix el producte subministrat. Per altra banda també es valorarà 
positivament la possessió de la certificació de qualitat com empresa. 

Pel que fa referència al material a subministrar, es detallaran els complements i les opcions 
possibles de cadascun d’ells amb el detall de la funcionalitat de cadascuna d’elles. 

1.2.3 - MATERIALS 

1.2.3.1 - Condicions generals. 

Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que s'estableixen en 
el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com a defectuós o fins i tot 
rebutjable. 

1.2.3.2 - Normes oficials. 

Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials establertes 
en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb les normes vigents 
trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que s'especifiquin en el present 
Plec, o que es convinguin de mutu acord. 
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1.2.3.3 - Control de qualitat. 

El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.) 
amb un programa de Punts d'Inspecció, que un cop sigui  aprovat pel Director d'Obra, passarà a ser 
contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions establertes en el present 
Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota la seva responsabilitat i al seu càrrec. 

1.2.3.4 - Examen i prova dels materials i subministres industrials 

No es procedirà a la utilització dels materials ni subministres industrials sense que abans siguin 
examinats i acceptats pel Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q. 

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director d'Obra, 
d'acord amb el que s’estableix en el Programa de Punts d'Inspecció. 

El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient de 
material per assajar. 

El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, 
amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè se’n pugui assegurar el seu control de qualitat, 
amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i 
de tal forma que s'asseguri el manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva 
utilització a l’obra. 

En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la 
preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o demostrés 
que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al Contractista perquè, al seu 
càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per a l'ús projectat. 

Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses aniran a 
càrrec del Contractista. 

En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzematge, etc., dels 
quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, es 
realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 

1.2.3.5 - Materials que no compleixen les especificacions. 

Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, el 
Contractista s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst en els apartats següents. 

1.2.3.5.1 - Materials colꞏlocats en obra (o semielaborats). 

Si alguns materials colꞏlocats en obra o semielaborats no compleixen amb les especificacions 
corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si aquestes unitats d'obra poden 
ser acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar. 

El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats d'obra, 
sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la penalització imposada. 

1.2.3.5.2 - Materials aplegats. 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho notificarà 
al Contractista, concedint-li un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si passat aquest termini, 
els materials no haguessin estat retirats, el Director d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a 
càrrec del Contractista, descomptant les despeses originades en la següent certificació que es realitzi. 

1.2.3.6 - Quadres de Preus. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al 
present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que inclouen sempre el subministrament, 
manipulació, colꞏlocació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats 
d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui 
alguna a l'article corresponent. 

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinària, 
transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises per la 
correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament se 
n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 
manteniment fins al compliment del termini de garantia. 

Els Quadres de Preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 

concepte ni pretext d'errada o omissió. 
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament en el 

supòsit de que calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o d'altres motius no 
s'arribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre la valoració de les mateixes 
mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre. 

Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, no 
poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra 
al Quadre de Preus núm. 1. 

1.2.3.7 - Justificació de Preus. 

La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, materials i 
maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha realitzat en base a unes 
hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de la mà 
d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la correcta execució de 
les obres en base al que especifica aquest Plec i amb les normes dictades pel Director d’Obra, incloent-
hi les possibles omissions que s’hagin comès; i per variació en tipus i nombre de maquinària a emprar 
per l’execució de les diferents unitats d’obra. 

S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, colꞏlocació, ús, 
proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins 
al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 
corresponent. 

També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, transport, 
mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises per la correcta 
execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui 
alguna a l'article corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 
manteniment fins el compliment del termini de garantia. 

El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 
concepte ni pretext d'errada o omissió. 

Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no poden 
servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al 
Quadre de Preus núm. 1. 

 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
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1.3.1 - PROGRAMA DE TREBALLS 

L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra. Així 
mateix, aquesta programació serà congruent amb el pressupost de les obres o bé amb la reestructuració 
que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un cop aprovada passarà a ésser la 
contractual. 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les diferents 
activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les dates d'inici 
i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. Aquesta programació haurà 
de presentar-se abans del començament de les obres. 

El Programa de Treballs també comprendrà: 

 La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

 Avantprojecte de les instalꞏlacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per 
a assegurar el compliment del programa. 

 Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada màquina 
al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la justificació d'aquelles 
característiques per a realitzar, en quant a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que es trobi a l'obra. 

 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries. 

 Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en  aquestes. 

 Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com a parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es compromet 
a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i acceptats pel Director 
d’Obra quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel Contractista sense autorització 
expressa del Director d’Obra. 

L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de 
responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials convinguts. 

Quan les obres afectin a les instalꞏlacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges, etc., en el 
programa de treballs es contemplaran tots els treballs i instalꞏlacions necessàries per a garantir en tot 
moment el subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis, estructurant-se les diferents tasques 
de forma que el subministrament es garanteixi. 

1.3.2 - REPLANTEIGS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director d’Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 
el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la completa correspondència en plantes i cotes relatives de les obres definides al Projecte 
amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 
es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de 
plànols d'obra. 

Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instalꞏlacions, amb les 
quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de què no es derivi 
cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats d'altimetria no detectades. Aquesta 
verificació anirà a càrrec seu. 

En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar 
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i ser 
aprovada l'acta. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme l'obra. El 
Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a terme. El Director 
d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin 
lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest document 
haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast. 
En cas de no presentar-se formalment aquesta, els perfils del terreny original que s'empraran pels 
amidaments seran els d'aquest projecte. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 
terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà 
una neteja o esbrossada prèvia, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., 
sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. 
Si per qualsevol motiu es realitzés algun tipus d’excavació, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny 
original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu 
d’excavació, sense que el Contractista pugui reclamar cap increment econòmic per aquest concepte. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra 
i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel 
Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran 
els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de 
neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les parts 
d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li proporcioni 
el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per l’Administració. Per això fixarà 
en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius necessaris perquè resti perfectament 
marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 
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El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 
replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb l’assistència 
del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions necessàries en les 
dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les parts ho estima necessari, també s'aixecarà 
acta d'aquests replanteigs parcials, i obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent 
d’estar-hi indicades les dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament 
de l'obra executada. 

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin al 
verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec del Contractista. 

Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el replanteig. 
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que s'efectuïn 

els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a càrrec del Contractista les 
despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre l'execució de les parts d'obra que 
restin indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin 
substituïts. 

Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de l'obra 
general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a la seva 
comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra. 

1.3.3 - INICI DE LES OBRES 

L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació del 
replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte 
que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament de les obres i amb 
les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 

1.3.4 - TERMINI DE LES OBRES 

Al marge del que s'estipuli a les clàusules del contracte i de les dades que en ell es fixin 
definitivament, en les obres que afectin a zones de regadiu, el Contractista haurà de comptar com a 
període per a executar les obres, el comprés entre el quinze d'octubre i l’u de març de l'any següent. 
Les obres complementàries i els acabats podran finalitzar-se amb posterioritat a la data esmentada. 

Del no compliment d'aquestes condicions, en particular del retard en l'inici de la campanya de reg, 
es derivaran les corresponents penalitzacions. 

L’execució de les obres que afectin a canonades i instalꞏlacions d’abastament a nuclis de població, 
es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis.  

1.3.5 - PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que el 
Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, fixada pel Director d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament 
les disposicions adoptades. 

1.3.6 - MODIFICACIONS DE LES OBRES 

El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i en els parcials 
d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament 
o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc 
donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 
dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.3.7 - CONTROL DE QUALITAT 

El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent-li d’oferir el contractista l’assistència humana i material necessària 
a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 
els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del 
Director d’Obra o l’Administració, com a defectuoses acceptades previ acord amb el Contractista, 
amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, 
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 
cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració podrà encarregar el seu arranjament 
a tercers, a càrrec del Contractista. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar totes les proves que cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, estarà 
obligat a donar totes les facilitats que es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.3.8 - ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALLS 

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, el Director d’Obra o bé l’Administració ho cregui convenient, 
tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes 
actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 

El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb informació 
setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 
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El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

1.3.9 - INTERRUPCIÓ DELS TREBALLS 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, es 
comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes. 

És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells 
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 

1.3.10 - REPRESA DEL TREBALLS 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà de ser comunicada al Director 
d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable d'aquelles obres o parts 
d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està obligat a tenir coneixement de la 
reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin paralitzades. 

1.3.11 - MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre totes les 
qüestions que depenguin del Director d’Obra, havent-li sempre de donar compte per a poder absentar-
se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director d’Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que li pogués causar al Contractista pogués l'exercici 
d'aquesta facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització del Director d’Obra. 

1.3.12 - PRODUCTES INDUSTRIALS D'ÚS A L'OBRA 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels materials, 
productes, etc. que estigui previst utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials, subministradors i/o 
subcontractistes. 

Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director d’Obra 
qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 

Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es comunicaran 
a l’Administració per la seva aprovació. 

1.3.13 - RETIRADA DE MATERIALS NO EMPRATS 

A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i pel seu 
compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 

En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres, sense dret a 
indemnització per cap concepte. 

Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se dut a 
terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de l’Administració, sense que per això es pugui 
exigir indemnització alguna del Contractista. 

1.3.14 - NORMES I PRECAUCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de l'equip 
adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs necessaris per 
a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva execució. En particular es tindrà 
especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, ja que els danys derivats 
d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 

En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que es 
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 

En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels 
efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions 
normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts malmeses de les obres s'aixecaran 
i reconstruiran al seu càrrec. 

El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  característiques 
particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la traça, pot tenir conseqüències 
molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions 
per a garantir el compliment dels terminis fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris 
per a fer front a aquestes circumstàncies adverses. 

Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en parcelꞏles 
fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i amidament. L’Administració no 
es compromet a facilitar les parcelꞏles que puguin ésser necessàries. 

Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la 
quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat del Contractista 
minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels treballs. 

Serà responsabilitat i anirà a càrrec del contractista l’encintament i delimitació de la zona afectada 
per les obres així com dels parcs de maquinària i elements auxiliars. 

1.3.15 - MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 
al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 
està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  

1.3.16 - SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 

El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de 
seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en aquestes 
matèries. 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el Contractista 
haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual es desenvolupi i adapti "L'Estudi de Seguretat i 
Salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què executi els 
treballs. Aquest Pla, previ coneixement del Coordinador de seguretat i salut o del Director d’Obra i 
aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i salut 
(o als representants dels treballadors). 

Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è 
d'aquest Decret. 
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El Contractista restarà obligat a complir tot allò que especifiqui el Director d’Obra pel que fa 
referència a la seguretat i higiene en el treball, sense que comporti cap increment econòmic envers al 
pla de seguretat i higiene presentat i aprovat. 

L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no comportarà 
un augment de l’import del pla de seguretat i higiene. 

El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instalꞏlacions sanitàries prescrites per la legislació 
vigent. 

Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les obres, tant diürna com nocturna, 

d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de l'Obra. 
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista. 
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i en serà 
responsable de la seva propagació, encara que fossin necessaris per a l'execució de les obres, i dels 
danys i perjudicis que es puguin produir. 

1.3.17 - AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà 
establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 
asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 
de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la implantació dels mateixos; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 
rebaixar la polꞏlució fònica. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits anteriorment apuntats i 
qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres del Director d’Obra 
o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

Les mesures correctores d’impacte ambiental, no incloses en el pressupost, aniran amb càrrec al 
Contractista. 

1.3.18 - EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la bona 
pràctica per a obres similars. 

1.3.19 - INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director d’Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
pel Director d’Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, així com 
les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o “Estudi de 
dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Director d’Obra, amb la colꞏlaboració 
del Contractista. 

L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del Contractista. 

1.3.20 - NORMES PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanquitat, pressió, resistència i 
funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes proves aniran a càrrec 
del Contractista. 

Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en marxa de les instalꞏlacions 
sense interrupcions durant dos mesos, a partir dels quals es procedirà a la recepció provisional de les 
obres. 

La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte entre 
l’Administració i el Contractista. 

Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció provisional, es 
comptabilitzarà el termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys, a la fi del qual es procedirà a la 
recepció definitiva. 

 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

1.4.1 - OBLIGACIONS SOCIALS 

L’Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui que 
la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Seguretat Social, Accidents, Règim Fiscal, 
etc. 

La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de 
fiança. 

1.4.2 - PERMISOS I LLICÈNCIES 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises per 
a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 

1.4.3 - INDEMNITZACIONS 

Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per 
interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició de 
marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i materials, accidents en 
abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les obres, tant si es deriven d'una 
actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. Queden naturalment 
exclosos, els supòsits en què aquestes indemnitzacions quedin expressament assumides per 
l’Administració al present projecte. 
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L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les senyalitzacions 
verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a càrrec del Contractista 
l'abonament d’aquests treballs. 

Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del trànsit, 
així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les possibles obres 
que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment. 

En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la reposició 
de paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a conseqüència del trànsit 
originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, etc.) al seu 
primitiu estat. 

Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no 
justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres (per exemple, retard en l’inici de regs o d’altres 
similars). 

També aniran a càrrec del Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar un 
allargament del termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals d’aquestes. Es 
evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les ocupacions temporals amb 
l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per part del mateix Contractista, reduirà les 
molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En cas que aquesta norma de bona pràctica no es 
compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs necessàries per la correcció d’aquestes 
deficiències, essent el cost derivat d’aquests a càrrec del Contractista.  

1.4.4 - SANCIONS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI 

L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà en 
el seu moment i en els següents casos: 

- Defecte de qualitat de l'obra executada. 
- Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
- Incompliments dels terminis parcials. 
- Incompliment del termini global. 

1.4.5 - TROBADA D'OBJECTES 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució 
de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-los sota la seva 
custòdia. 

1.4.6 - CONTAMINACIONS 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de possibles 
aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

1.4.7 - CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ 

El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser 
rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 

1.4.8 - PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció provisional de les 
obres. 

El Contractista està obligat a la conservació i manteniment  de les obres així com a la reparació 
urgent de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat. 

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran incloses en 
els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 

Es marca com a termini de garantia es marca  un període de dos (2) anys, llevat que se n'indiqui 
un altre diferent al contracte. 

Si a l'efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la seva 
recepció, es concedirà un temps per  a corregir els defectes, a càrrec del Contractista, amb un nou 
termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se en el temps en que roman fora de servei 
sense que el Contractista tingui dret a cap indemnització  per aquest concepte. 

Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius que 
l’Administració o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el Contractista l’import dels 
mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els resultats i/o conclusions derivats dels 
mateixos s’ajusten al que s’especifica en aquest Plec, o en el seu defecte a les normes legals vigents 
o regles de bona pràctica, l’Administració podrà abonar aquests imports sempre que estiguin 
degudament documentats i justificats, tenint en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus. 

  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.1 - AMIDAMENT 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior 

i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra amb la suficient antelació, 
a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 
que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència de qualsevol discrepància es resoldrà acceptant el 
Contractista les decisions de l’Administració sobre el particular. 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present 
Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin diverses, la que es 
dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el Director d’Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema 
mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament 
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà a la 
vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte, a aquests 
efectes, els factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, 
no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el Director exigir que es 
corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades en els 
plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran abonats si 
els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el Plec 
de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan inclosos en el preu de la unitat 
corresponent o, finalment, si s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no 
seran d'abonament. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 
abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 
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Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els amidaments 
reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els amidaments que s’abonaran 
seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que es tracti d’una obra defectuosa. 

1.5.2 - PREU UNITARI 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus en 
lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a causa d’errades o omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria 
s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de materials bàsics, procedència o 
distància del transport, número i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., 
aquests extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari. 

1.5.3 - ABONAMENT 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 contractual, 
augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici Industrial i el tretze (13) per 
cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest l' I.V.A. vigent. 

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que 
s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús dels 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes aquelles que es 
requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per l’Administració. 

1.5.4 - PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos 
Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a què 
corresponen. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat. 

1.5.5 - ABONAMENT A COMPTE D’INSTALꞏLACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS 

No es faran abonaments a compte d’instalꞏlacions, equips i materials aplegats 

1.5.6 - RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el 
reglament General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules particulars del contracte. 

Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o periòdiques, 
que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència 
cada certificació. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 
impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 

1.5.7 - ADQUISICIÓ DE MATERIALS 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que per 
la seva  naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les normals condicions 
dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar separadament, 
el subministrament i colꞏlocació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui 
dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instalꞏlació i realització de 
proves per part de la casa subministradora o instalꞏladora. 

1.5.8 - OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del Director 
d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència. 

1.5.9 - DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora, 

- Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte 
l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 

- Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte constructiu, 
reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació 
de l'obra. 

- Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris per a 
l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

- Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés als talls. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les 

corresponents als arranjaments d’aquests. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com les 

corresponents als arranjaments d’aquests. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així com les 

corresponents als arranjaments d’aquests. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses d’instalꞏlació, construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instalꞏlacions, plantes, maquinària i eines. 

- Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, evacuació de 
restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i zones limítrofs, que 
comprenen les zones d’instalꞏlacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 
l'acabament de l'obra. 

- Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 
d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els terrenys afectats 
al seu primitiu estat. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en excessos, no 
necessàries. 

- Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de trànsit i altres mesures 
necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de tercers, així com 
en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 

- La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
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- Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les excepcions que 
marca la llei. 

- Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa de treballs i el termini 
acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de 
l’Administració i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 

Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el percentatge citat 
en la clàusula 105.3. El benefici del Contractista també estarà totalment inclòs en el percentatge citat 
en la clàusula 105.3. 

Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les 
clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà d’adaptar, corregir o ampliar 
segons les especificacions de l’Administració i/o el Director d’Obra. 

  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 
posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 

1) El Plec de Prescripcions. 
2) Els Plànols. 
3) Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost. 

Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el que 
correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 

Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva. 
Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i Plec 

de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los correctament sinó que 
hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o correctament especificats en els Plànols i 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

2 - MOVIMENT DE TERRES 

 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

2.1.1 - Definició 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s’assenyalin arbres, 
fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material 
inservible o perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, 20 cm de terra 
vegetal així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de 
construcció. També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els cànons i lloguers 
pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest. L’extracció de 20 cm de terra vegetal 
inclou la retirada, emmagatzemament i la seva posterior restitució. 

S’entén per zona boscosa la que en el SIGPAC consta com a forestal o pastura arbrada. 

2.1.2 - Execució 

Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i d’acord 
al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s’hagin de conservar 
intactes. Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat 
de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els treballs 
d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny. 

L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 20 cm i/o transport a abocador o lloc 
d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d’Obra. Aquestes àrees 
correspondran bàsicament a les superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades a rebre un 
posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent-se reduir 
excepcionalment l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar les 
zones on no sigui convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de neteja i 
esbrossada. 

Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a les 
ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i en 
casos excepcionals. 

L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s’hagi retirat 
aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les condicions 
d’execució adequades pel conreu. 

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones 
properes a les obres. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran en 
trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts que 
s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho permet el tronc. 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys 
als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres 
s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de 
qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a menys 
de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 
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Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, es gestionaran d'acord a la 
normativa legal vigent per la qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades 
o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, aquests 
hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els costos 
d'aquesta senyalització seran càrrec del Contractista. 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar per 
a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense que es 
permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot 
comportar la paralització immediata de les obres. 

2.1.3 - Amidament i abonament 

S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d’ocupació temporal, 

tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
No s’aplicarà aquesta partida en l’execució de les pistes prèvies de les conduccions (xarxa primària, 

secundaria i/o terciària). 
Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta unitat 

d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es 
produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a l’hora de fixar 
el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la diferència existent entre ambdues superfícies. 

També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, excavacions, 
terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts segons l’aixecament topogràfic 
després de l’execució de l’esbrossada , per la qual cosa no es comptabilitzarà com amidament 
volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, l’originat per l’excavació de la terra vegetal 
inclosa en aquesta unitat d’obra.  

En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el preu 
d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, 
segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del 
Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec i es valori en el document del 
pressupost. 

En les obres de conducció (xarxes primàries, secundàries i terciàries), no serà d’abonament 
l’esmentada unitat d’obra. 

 RETIRADA I EXTENSIÓ DE LA TERRA VEGETAL. 

2.2.1 - Definició. 

Es defineix com a retirada i extensió de la terra vegetal les operacions destinades a preservar i 
emmagatzemar, durant el temps d’execució de les obres, la capa superior del terreny amb un contingut 
de matèria orgànica superior al 5%, i la seva posterior extensió i col⋅locació en condicions anàlogues a 
les preexistents. Particularment, aquesta partida inclourà la càrrega, transport a lloc d’utilització i 
extensió de terra vegetal procedent d’altres talls d’obra a aquells indrets on calgui per a l’execució 
d’operacions d’hidrosembra. 

2.2.2 - Execució de les obres. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, es remourà i s’aplegarà on indiqui la Direcció de 
les Obres. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats per evitar la seva contaminació. 

El fons de l’excavació haurà de deixar-se pla i anivellat amb els pendents previstos en la 
Documentació Tècnica o indicat per la Direcció Facultativa de les Obres, preveient-se el desguàs per 
tal d’evitar l’acumulació d’aigua dins de l’excavació. Com a tolerància d’execució s’accepta la de 50 mm. 

A la vora d’estructures de contenció i d’edificacions prèvies, la maquinària haurà de treballar en 
direcció no perpendicular a elles i deixar sense excavar una zona de protecció d’amplària superior a 1 
m, que s’haurà d’extreure manualment amb posterioritat. Els elements de treball que puguin dificultar 
els treballs d’execució de la partida s’han d’eliminar, així com protegir els serveis que puguin resultar 
afectats. L’ordre d’execució dels treballs serà l'especificat per la Direcció de les Obres. 

L’extensió de la terra vegetal s’haurà de realitzar una vegada acabades les obres de cada zona, 
amb un grau de compactació similar al que es trobava en el seu estat original. Cas d’excedir el grau de 
compactació preexistent s’haurà de remoure i compactar de nou. 

2.2.3 - Amidament i abonament. 

La retirada de la terra vegetal es troba inclosa en les partides d’excavació en el cas de la xarxa 
terciària i en l’obertura de pista en la xarxa secundària. 

 EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PISTA PRÈVIA 

2.3.1 - Definició 

L’execució i manteniment de pista consisteix en l’obertura d’una franja de treball, d’una amplada 
necessària, per al trànsit de maquinària d’obra, transport de materials i per a la implantació de les 
infraestructures projectades. En el cas de pistes prèvies per obres de conducció, la rasant de la pista 
de treball serà paralꞏlela a la rasant de la canonada, facilitant així els posteriors treballs d’execució de 
rasa. 

L’execució i manteniment de pista, per a l’obertura posterior de rasa, comprendrà alhora 
l’esbrossada del terreny consistent en extreure de les zones que s’assenyalin arbres, fusta caiguda, 
restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o 
perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, terra vegetal, etc, així com 
d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de construcció, i així 
com els moviments de terres necessaris pel desmunt i el terraplenat d’altura inferior o igual a 2 metres. 
També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els cànons i lloguers pertinents així com 
el manteniment i arranjament final d’aquest. Tanmateix, s’inclou la retirada i emmagatzemament de la 
terra vegetal per la seva posterior restitució que restarà acopiada de manera que no es barregi amb la 
resta de materials per a què pugui ser reutilitzada. 

La restitució posterior de les condicions originals del terreny, així com de la terra vegetal, inclosa 
la restitució dels murs de pedra seca o marges que puguin veure’s afectats, s’inclourà en la present 
partida, no sent objecte d’abonament a part. 

Serà d’aplicació en els treballs d’execució de les xarxes de reg secundàries i canonades primàries. 
En les xarxes terciàries només s’executarà quan sigui estrictament necessària. 

2.3.2 - Execució 
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L’execució i manteniment de pista es realitzarà amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i d’acord al que 
disposi el Director d’Obra. 

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat de 
qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els treballs 
d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat l’esbrossada del terreny i execució de pista. 

L'extracció de terra vegetal, de les àrees designades pel Director d’Obra, serà d’un gruix mínim de 
20 cm i inclourà transport a abocador o lloc d’abassegament. Aquestes àrees correspondran 
bàsicament a les superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades a rebre un posterior rebliment 
o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent-se reduir excepcionalment 
l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar les zones on no sigui 
convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de neteja i esbrossada. 

L’execució i manteniment de pista inclou la formació d’una pista amb una amplada necessària 
segons el diàmetre de la canonada, amb una rasant definida a partir de la rasant de la canonada, 
paralꞏlela a la mateixa. 

L’amplada mínima de la pista prèvia serà en funció del diàmetre de la canonada i, en cap cas, 
podrà ser inferior als indicats a continuació: 

Diàmetre canonada Franja d’ocupació mínima 
Doble o triple canonada 16 m 
Resta de canonades 12 m 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a les 
ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i en 
casos excepcionals. 

L’execució i manteniment de pista també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en 
què s’hagi retirat aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les 
condicions d’execució adequades pel conreu. 

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones 
properes a les obres. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, 
després es tallaran en trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, 
separats dels munts que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior 
a 3 m si ho permet el tronc. 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys 
als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres 
s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de 
qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a menys 
de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 
Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, es gestionaran d'acord a la 

normativa legal vigent per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.   
En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades 

o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, aquests 
hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els costos 
d'aquesta senyalització seran càrrec del Contractista. 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar per 
a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense que es 
permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot 
comportar la paralització immediata de les obres. 

S’inclourà l’apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia original, 
per permetre l'excavació de rasa amb rasadora, el pas de maquinària i transport de materials, inclosa 
l'esbrossada, la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu manteniment, els moviments de terres 
necessaris en desmunt i terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució de murs de pedra, la 
restitució a l'estat original i la reposició de la terra vegetal, mesurat segons plànols. 

2.3.3 - Amidament i abonament 

S'amidarà per m.l. de pista executada realment. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. En 

cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el preu 
d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 

L’amplada serà la necessària per l’execució de la conducció, ajustant-se a les zones afectades per 
les obres i zones d’ocupació temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en 
l’apartat anterior. 

També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, excavacions, 
terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts  segons l’aixecament topogràfic 
després de l’execució de l’esbrossada , per la qual cosa no es comptabilitzarà com amidament 
volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, l’originat per l’excavació de la terra vegetal 
inclosa en aquesta unitat d’obra. 

Els moviments de terres de desmunt i/o terraplenat d’altura inferior o igual a 2 metres necessaris 
per a la formació de la pista prèvia, tampoc es comptabilitzaran com amidament volumètric, essent 
aquests inclosos en aquesta unitat d’obra. 

Els moviments de terres, de desmunt i/o terraplè, d’altura superior a 2 m, per la formació de pista 
prèvia, es comptabilitzaran com amidament volumètric de excavació i/o terraplè, no essent inclosos en 
aquesta unitat d’obra. 

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, 
segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del 
Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec i es valori en el document 
corresponent. 

En les xarxes terciàries no serà d’abonament l’esmentada unitat d’obra. En cas de ser necessària 
es considerarà inclosa en el preu d’excavació en rasa. 

 EXCAVACIÓ A CEL OBERT O DESMUNT 

2.4.1 - Definició 

L’excavació a cel obert o desmunt consisteix en les operacions necessàries per excavar, remoure, 
evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny natural, després d’haver realitzat 
l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat pel volum ocupat per l’obra segons 
els plànols, incloent-hi parts proporcionals de roca, sempre que no siguin considerades com 
excavacions de pous o rases. S’inclou en aquesta partida d’obra l’excavació en qualsevol tipus de 
terreny, en roca de qualsevol naturalesa així com l’evacuació i sanejament durant les obres de qualsevol 
aflorament d’aigua que afecti al normal desenvolupament de les obres, així com les operacions de pre-
tall. També s’inclou l’ampliació de trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, basses, 
estacions de bombament i trencament de càrrega. 
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D’aquesta manera, queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 

zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest 
concepte inclou l’excavació convencional i les excavacions amb trencament mitjançant martells. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos 
cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc 
d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels 
materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per 
l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució de aquesta unitat d'obra. 

2.4.2 - Execució 

S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt 
i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici 
de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 
als plànols. 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement plana, 
refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, 
les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua 
més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis 
auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.) a fi que la presència d’aigua 
no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre 
la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de desmunts es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin 
en la zona excavada. 

En els desmunts en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel Director 
d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el menys 
fracturada possible. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres no 
aprovades expressament pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà l’aplec a obra dels sòls que 
puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la 

paralització de les obres fins que no s’efectuï el transport a l’abocador de les restes aplegades sense 
autorització. 

Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si així s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats 
de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els 
següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades 
produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge 
defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se 
l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques 
precises. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, excepte en el cas dels talussos interiors 
de les basses de reg, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d’acord amb els 
talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 

2.4.2.1 - Drenatge 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 
o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 

2.4.2.2 - Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
- A les explanacions excavades en roca, cap punt quedarà per damunt de la superfície teòrica 

definida als Plànols, ni per sota en més de quinze centímetres (15 cm).  
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- A les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la 
superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, 
havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

- A les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 

- Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més 
o menys. 

- A les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins 
a deu (10) centímetres per damunt o per sota de la superfície teòrica definida als Plànols,  quinze 
(15)  per excavacions realitzades en roca i cinc (5) centímetres  per a les realitzades en terra, 
havent de que quedar la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

2.4.2.3 - Esllavissaments 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 

el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i 
hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

2.4.3 - Amidament i abonament 

Les excavacions a cel obert s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 
diferència entre els perfils reals del terreny, segons l’aixecament topogràfic després de l’execució de 
l’esbrossada, i els perfils teòrics de l’esplanació assenyalats als Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà 
una neteja o esbrossada prèvia, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., 
sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. 
Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les 
penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, 
que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra 
i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel 
Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran 
els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de 
neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas que no s’abonin per separat la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal, 
s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com 
s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, esbrossada i extracció de la terra vegetal, s’hagin 
de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d’Obra 
qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments 
que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les 
excavacions inferiors a 20  cm, i en cas de ser-ho les que, a judici del Director d’Obra, es realitzin en 
terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més 
d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, transport i la retirada 
de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls 
i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, i drets, cànon i 
manteniment dels abocadors, i la reconstrucció i reposició d’espones, feixes, fites i bancals al seu estat 
original i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària. 

En el preu de l’excavació s’inclou qualsevol mitjà necessari que s’hagi d’utilitzar per la seva 
execució, ja sigui manual, mecànic o explosius. 

En el preu de l’excavació s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors 
en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de 
maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar 
l'obra segons els plànols, no derivant-se increments econòmics per aquests conceptes. El mateix criteri 
s’aplicarà en el cas de què la maquinaria hagi de treballar des de qualsevol punt amb limitades 
condicions de visibilitat. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 
necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats d’obra, per exemple solera, revestiment 
i reompliment, o per deixar de ser necessari degut a qualsevol altre circumstància, sense que el 
Contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència 
necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars tals com mànigues 
flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 

L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la utilització 
de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

Els excessos d'excavació, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la 
forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i bancals es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si el bancal original estava format per murets de pedra, 
una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques constructives 
semblants als existents. La reposició d’aquests murs i marges es consideren inclosos en el preu unitari 
d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

 EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS 

2.5.1 - Definició 

Consisteix en les operacions necessàries per obrir pous i fonaments, sempre que no siguin 
considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a 
la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 

La seva execució inclou les operacions d’excavació, apuntalament, possibles esgotaments, 
anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador 
autoritzat o lloc d’utilització.  

Els treballs d’excavació de pous i fonaments comprendran l’encintament i els talls, així com els regs 
periòdics per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

2.5.2 - Execució 
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La Direcció d’Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d’excavació de pous fins que no 
s’hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original 
inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de 
la Direcció d’Obra.  

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 
als plànols. 

La Direcció d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho 
considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. 

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director 
d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, 
bombes. mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a 
realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre 
la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució dels pous i fonaments  es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 
s’emmagatzemin a la zona excavada. 

En els pous i fonaments excavats en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris 
fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, 
plana i el menys fracturada possible. El Contractista té l’obligació d’obtenir els permisos adequats i 
l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l’obra o a tercers. 
També haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials.  

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no 
es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 
sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar 
la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització. 

Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats 
de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel 
descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de 
l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra. 

2.5.3 - Amidament i abonament 

Les excavacions en pous i fonaments s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, 
mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l’aixecament topogràfic després de 
l’execució de l’esbrossada o pista prèvia segons cas, i els perfils teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà 
una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, 
etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques 
topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el 
terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra 
i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel 
Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran 
els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de 
neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, 
s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com 
s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 
s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director 
d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els 
increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a 
sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra 
es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de 
més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït per 
negligència del Contractista. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la 
retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 
estintolaments, esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les 
excavacions, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d’espones, 
reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 
manuals, mecànics o explosius. 

En el preu de l’excavació de pous i fonaments també s’inclouen les possibles excavacions i/o 
rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les 
excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran 
de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu d’excavació també s’inclouen les excavacions dels nínxols per les canonades, els quals 
no seran objecte d’abonament. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 
necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament 
addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. 
S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 
combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 
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L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la utilització 
de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la 
forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets de 
pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs, espones i marges es consideren 
inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
reconstrucció. 

 EXCAVACIÓ EN RASES 

2.6.1 - Definició 

Consisteix en les operacions necessàries per obrir rases, amb excavadora i amb rasadora, sempre 
que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en 
referència a la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la 
mateixa. 

La seva execució inclou les operacions d’excavació, apuntalament, possibles esgotaments, 
anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador 
autoritzat o lloc d’utilització.  

No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de 
maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es 
considerarà com a excavació a cel obert. 

Els treballs d’excavació de rases comprendran l’encintament i els talls, així com els regs periòdics 
per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

2.6.2 - Execució 

La Direcció d’Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d’excavació fins que no s’hagin pres 
les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. El 
terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció 
d’Obra.  

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 
als plànols. 

No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions 
del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. Fins que finalitzi el 
reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, 
realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, 
well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues 
flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre 
la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin 
a la zona excavada. 

En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel 
Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el 
menys fracturada possible. El Contractista té l’obligació d’obtenir els permisos adequats i l’adopció de 
les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l’obra o a tercers. També haurà 
de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.  

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no 
es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 
sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar 
la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització. 

Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats 
de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel 
descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de 
l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra. 

2.6.3 - Amidament i abonament 

Les excavacions en rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 
diferència entre els perfils reals del terreny, segons l’aixecament topogràfic després de l’execució de 
l’esbrossada o pista prèvia segons cas, i els perfils teòrics de les excavacions. 

L’amidament dels m3 d’excavació mitjançant rasadora es realitzarà sobre perfil teòric 
independentment de l’ample de la cadena de la rasadora. No s’abonarà la sobreexcavació deguda a la 
diferència entre l’ample de la cadena de la rasadora i l’ample teòric de la rasa. El Contractista haurà 
d’emprar els mitjans necessaris per a controlar la profunditat de la rasadora. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà 
una neteja o esbrossada previa, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., 
sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. 
Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les 
penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, 
que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra 
i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel 
Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran 
els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de 
neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, 
s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com 
s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 
s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 

22
 

d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els 
increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a 
sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra 
es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de 
més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït per 
negligència del Contractista. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la 
retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 
estintolaments, esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les 
excavacions, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d’espones, 
reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 
manuals, mecànics o explosius. 

En el preu de l’excavació de rases també s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs 
i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a 
la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades 
per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 
necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament 
addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. 
S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 
combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 

L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la utilització 
de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s’hauran de reomplir en la 
forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets de 
pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs, espones i marges es consideren 
inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
reconstrucció. 

 TERRAPLENS I REBLERTS 

2.7.1 - Definició 

Els terraplens i reblerts consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i compactació dels 
materials procedents de les excavacions o de préstecs. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Compra o lloguer de préstecs; permisos. llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i 
retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament 
final del préstec amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

- Excavació dels llocs de préstec i matxuqueix del material en cas de ser necessari per l’obtenció de 
material adequat o seleccionat. 

- Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 
- Preparació de la superfície d’assentament (escarificat, etc.). 
- Estesa de la tongada. 
- Humectació o dessecació de la tongada. 
- Compactació de la tongada fins al grau exigit. 
- Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 

més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

2.7.2 - Característiques 

2.7.2.1 - Materials 

Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran aquells que compleixin les prescripcions 
assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de terraplens i reblerts, 
que generalment seran de la pròpia excavació. 

2.7.2.2 - Classificació 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 
- Material inadequat. 
- Material tolerable. 
- Material adequat. 
- Material seleccionat. 
- Material seleccionat drenant. 

Inadequat Tolerable Adequat Seleccionat Sel. drenant
Grandària màxima màx 

25 %    15 cm màx 
25 %    5 cm màx    10 cm màx    2 cm màx    5 cm 

%passa 0.080   %    35 % %    25 % %    25 % 
Matèria orgànica MO    2 % MO    2 % MO   1 % MO  0 % MO  0 %

Límit Líquid LL (%  0.4)  40 LL (%  0.4)  40 LL (%  0.4)  40 LL  30 No plàstica 
Índex Plasticitat    IP  10 No plàstica 

Densitat PN PN  1.450 kg/dm3 PN  1.450 kg/dm3 PN  1.750 kg/dm3 PN  1.750 kg/dm3 PN  1.900 kg/dm3

CBR CBR  3 CBR  3 CBR  5 CBR  10 CBR  20
Inflament (CBR)   Inflament  2 % Inflament  0 % Inflament  0 %

Sals solubles    6 %    6 %    6 %    2 %    0 %

L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

2.7.2.3 - Condicions generals 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa terra, una 
en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110ºC fins a un pes constant, tinguin límits 
líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 
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L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu 
per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el Director 
d’Obra. 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del terra 
mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per exemple la 
calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les característiques 
del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a afegir i el procediment a 
emprar. 

2.7.2.4 - Ús 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 
- Fonament, nucli i coronació en terraplenat de les basses: Materials adequats o seleccionats. 
- Reblert de rases: material adequat o seleccionat. 
- Trasdossos d'obres de fàbrica a peces prefabricades: Materials seleccionats drenants. 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les 
exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la funció drenant i el criteri d’homogeneïtat del conjunt terraplè-reblert. 

2.7.2.5 - Materials no utilitzables en la formació de terraplens 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria 
orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en la formació de terraplens o 
reblerts, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les zones que 
expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 

2.7.2.6 -  Sòls tumescibles i sòls amb guixos 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 
màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un ferm 
pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent (2%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%), ja 
sigui com a rebliment per la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre que pugui estar en 
contacte amb obres de fàbrica de formigó. 

2.7.3 - Execució 

Els terraplens i reblerts s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 
considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

2.7.3.1 - Preparació de la superfície d’assentament 

Les superfícies damunt de les quals s’assentaran els terraplens, s’escarificaran i compactaran 
després d’haver-se realitzat la neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal i material inadequat. 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al fonament del terraplè. 
Les zones d’eixamplament o recrescut de terraplens es prepararan segons les directrius 

assenyalades pel Director d’Obra. 

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el 
compliment de les condicions exigides per la zona de terraplè de què es tracti. Si fos necessari, es 
barrejarà amb el material del nou terraplè per la seva compactació simultània, sense que es pugui dur 
a l’abocador. 

Si sobre el terreny damunt el qual s’ha de construir el terraplè o reblert existeixen corrents d’aigua 
superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora de l’àrea 
de fonamentació del terraplè abans de començar la seva execució. Aquestes obres s’executaran 
d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 

Si el terraplè s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució 
segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

Els terraplens a mitja vessant s’esglaonaran obligatòriament mitjançant l’excavació que el Director 
d’Obra consideri més adient per la seva perfecta estabilitat. 

2.7.3.2 - Estesa de les tongades 

Preparada la fonamentació del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del mateix emprant 
materials que compleixin les especificacions exigides anteriorment, estenent-los en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles. El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans 
emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per 
tal d’aconseguir-ho. 

Quan s’hagin de garantir les funcions d’impermeabilitat dels terraplens o reblerts, els gruixos de les 
tongades no serà superior a vint-i-cinc (25) centímetres. 

Es prendran mesures per garantir el lligam entre les diferents capes (escarificats, pota de cabra, 
etc.). 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la seva 
estesa el Director de l’Obra. 

En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins 
que s’hagi corregit l’anterior. 

Els terraplens en zones amb reduïda capacitat portant s’iniciaran amb una primera tongada d’un 
gruix mínim a determinar pel Director d’Obra, de tal manera que es suportin les càrregues produïdes 
pels equips de moviment de terres. S’exclouen explícitament els equips pròpiament de transport ( 
camions, dúmpers, etc.) que hauran d’abocar el material prèviament, a fi de poder ser manipulat amb 
equips de moviment (pales, motonivelladores, etc.). 

En aquests casos, el Director d’Obra decidirà els llocs on s’autoritzarà l’ús de geotèxtil. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal 

suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 
A menys que s’assenyali el contrari, els equips de transport i estesa de terra circularan per tota 

l’amplada de la capa. 

2.7.3.3 - Humectació i dessecació 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la maquinària 
que s’hagi d’utilitzar. 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 
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Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran 
les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o d’altres, fins 
aconseguir la humitat òptima del material. 

2.7.3.4 - Compactació de les tongades 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima 

obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 

(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 

qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu adient. 
Si ho exigeix el Director d’Obra, es realitzaran terraplens o reblerts de prova a fi de contrastar i fixar 

els medis i sistema de compactació a emprar. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 

de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no es 
pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens o reblerts, es 
compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que s’aconsegueixin no siguin inferiors 
a les exigides en aquest cas, o en el seu defecte, a la resta del terraplè o reblert. 

2.7.3.5 - Limitacions en l’execució 

Els terraplens s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi 

completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per 
damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El 
Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, 
a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 

2.7.4 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

A continuació s’adjunta assaigs a realitzar  en la recepció, l’execució i l’obra acabada amb els 
criteris d’acceptació. 

2.7.4.1 - Control de recepció 

 

 

1 Si el contingut de Sals Solubles és major del 1% 

- Sòl: Identificació del tipus de sòl -granulometria, plasticitat cada 5.000 m3-, -matèria orgànica, 
guixos1, sals solubles, inflament lliure, colꞏlapse2 i Índex CBR cada 10.000 m3- i Proctor Modificat 
cada 1.000 m3.. Es classificaran els materials a utilitzar en grups de característiques similars 
(pertanyents a un mateix tipus, amb rangs de variació de la densitat seca màxima de l’assaig 
Proctor de referència no superiors al tres per cent (3%) i de variació de la humitat òptima no 
superiors al dos per cent (2%).  

2.7.4.2 - Control d’execució 

- Proctor modificat de la mescla segons norma UNE 103501 cada 1.000 m3 de sòl.  

2.7.4.3 - Control d’obra acabada 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o refusarà com a bloc, al menor que resulti d’aplicar a 
una sola tongada de terraplè els següents criteris: el que correspongui a 500 ml de camí, una superfície 
de 3.500 m2 en coronació, 5.000 m2 en nucli de terraplè o la fracció construïda diàriament. Els assaigs 
que es realitzaran seran el següents: 

- Assaig amb placa de càrrega de 60 cm segons metodologia NLT 357. Mínim 1 per lot.  
- Determinació de la densitat i humitat “in situ” pel mètode dels isòtops radioactius, segons norma 

ASTM D 6938 Mínim 5 mostres per lot.  

2.7.4.4 - Criteris d’acceptació  

Els criteris d’acceptació, sota la responsabilitat de la Direcció d’Obra, es descriuen a continuació:  
- Assaig amb placa de càrrega: El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de càrrega de 

l’assaig de càrrega amb placa (Ev2) segons NLT 357 és com a mínim, segons el tipus de material 
i en funció de la zona de obra que correspongui, el següent: 
 En fonamentació, nucli i espatllers Ev2≥50 MPa per a los sols seleccionats i Ev2≥30 MPa per 

la resta. 
 En coronació, Ev2≥100 MPa per a los sols seleccionats i Ev2≥60 MPa per la resta. 
 La relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de carrega, Ev2 i el mòdul 

de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb dos 
(K≤2,2). 

- Assaig de compactacions: la densitat seca després de la compactació no serà inferior a la màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor de referència a la zona de coronació i al 95% de l’assaig Proctor de 
referència en les zones de fonamentació, nucli i espatllers. A més a més almenys el seixanta per 
cent (60 %) dels punts representatius de cada un dels assaigs individuals en un diagrama 
humitat-densitat seca, han de trobar-se dins de la zona de validesa establerta en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, i la resta e punts no podran tenir una densitat inferior en més de trenta 
quilograms per metre cúbic (30 kg/m3) a les admissibles segons l’indicat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

- L’incompliment dels anteriors criteris comportarà una recompactació de la zona superficial de la 
qual la mostra sigui representativa. 

2 Si els sols són de tipus tolerable, amb més d’un 2% de guixos o susceptibles de colꞏlapse (monogranulars, 
molt llimosos i argilosos i amb un índex de porus elevat- 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

2.7.5 - Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, obtinguts 
com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny i el perfil teòric del terraplè definit als 
Plànols, descomptant tots els materials que s’abonen en altres unitats d’obra sense tenir en compte 
excessos produïts per qualsevol causa.  

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que compleixi 

les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de 
realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al 
criteri del Director d'Obra. 

El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, matxuqueix si és necessari, selecció i càrrega 
del material al lloc de préstec sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o 
dessecació, la compactació, l’allisada i refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com 
el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra 
realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el 
condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest. 

Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, 
s’entén inclòs en el preu, el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, la 
compactació, l’allisada i refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 
subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra 
realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en 
el pressupost. 

S’inclouen en el preu les operacions d’escarificació i compactació de les superfícies d’assentament 
dels terraplens i reblerts. 

Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les 
corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels terraplens i reblerts. 

També s’inclouen en el preu els sobrecostos derivats de l’esglaonament a realitzar en terraplens a 
mitja vessant. 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà 
cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 
els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 
comportaran cap increment econòmic. 

S’inclouen en el preu els terraplens o reblerts de prova que s’hagin de realitzar. 
En el preu del terraplenat i reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, 

ja siguin manuals o mecànics. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 

corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 
Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no 

comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els perfils teòrics del 
terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les operacions de neteja, esbrossada i 
retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 20 cm., ni el reblert corresponent a l’excavació de 
l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 

El Contractista terraplenarà o reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més 
d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica terraplenada o reomplerta. 

Els excessos de terraplens o reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no 
fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar 
en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

 REBLERTS DE POUS I FONAMENTS 

2.8.1 - Definició 

Els reblerts de pous i fonaments consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i 
compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no siguin 
considerades com terraplenats i reblerts. 

La seva execució inclou les següents operacions: 
- Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i 

retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament 
final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

- Excavació dels llocs de préstec i matxuqueix del material en cas de ser necessari per l’obtenció de 
material adequat o seleccionat. 

- Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 
- Estesa de la tongada. 
- Humectació o dessecació de la tongada. 
- Compactació de la tongada fins al grau exigit. 
- Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 

més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

2.8.2 - Característiques 

2.8.2.1 - Materials 

Els materials a emprar en reblerts de pous i fonaments seran aquells que compleixin les 
prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de pous i 
fonaments i que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 
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Els materials procedents de les excavacions de pous i fonaments s’empraran per la formació dels 
corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les característiques 
assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 

2.8.2.2 - Classificació 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 
- Material inadequat. 
- Material tolerable. 
- Material adequat. 
- Material seleccionat. 
- Material seleccionat drenant. 

 Inadequat Tolerable Adequat Seleccionat Sel. drenant
Grandària 
màxima 

màx 25 %  20 cm màx 25 %  20 cm màx  10 cm màx  2 cm màx  5 cm 

% passa  0.080   %  35 % %  25 % %  25 % 

Matèria orgànica MO  2 % MO  2 % MO  1 % MO  0 % MO  0 % 
Límit Líquid LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL  30 No plàstica 

Índex Plasticitat    IP  10 No plàstica 

Densitat PN PN  1.450 
kg/dm3 

PN  1.450 
kg/dm3 

PN  1.750 
kg/dm3

PN  1.750 
kg/dm3 

PN  1.900 
kg/dm3

CBR CBR  3 CBR  3 CBR  5 CBR  10 CBR  20 
Inflament (CBR)   Inflament  2 % Inflament  0 % Inflament  0 %

Sals solubles    6 %    6 %    6 %    2 %    0 % 

L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

2.8.2.2.1 - Característiques dels materials  de reblert dels pous i fonaments 

Les característiques dels materials a emprar, ja sigui com a llit de recolzament o com a reblert dels 
pous i fonaments seran els següents: 

M-0: Sorra (àrid arrodonit amb fus 2-5 mm). 
M-1: Material granular filtrant o drenant (àrid de rebuig de pedrera amb fus 5-15 mm).  
M-2: Material classificat i cribat si cal, amb diàmetre màxim 2 cm. Aquest haurà de prescriure 

segons les condicions establertes pel material seleccionat dins aquest apartat.  
M-3: Material classificat i cribat si cal, amb diàmetre màxim 20 cm, volumètricament estable, no 

susceptible a la presència d’aigua i compactable. 
La disposició dels anteriors materials, en funció del tipus de material de la canonada i tal com 

s’especifica al document número 2 “Plànols”, és la següent: 

2.8.2.3 - Condicions generals 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa terra, una 
en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes constant, tinguin límits 
líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 

L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu 
per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el Director 
d’Obra. 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del terra 
mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per exemple la 
calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les característiques 
del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a afegir i el procediment a 
emprar. 

2.8.2.4 - Ús 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 
- Pous i fonaments en general: Materials adequats o seleccionats. 
- Pous i fonaments drenants: Materials seleccionats drenants. 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les 
exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 

2.8.2.5 - Materials no utilitzables en reblerts de pous i fonaments 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria 
orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en l’execució de reblerts de 
pous i fonaments, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les zones que 
expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 

2.8.2.6 - Sòls tumescibles i sòls amb guixos 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 
màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un ferm 
pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent (2%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

2.8.3 - Execució 

Els reblerts de pous i fonaments s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a 
la considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre 
la realització de les excavacions i la dels reblerts dels pous i fonaments. 

2.8.3.1 - Preparació de la superfície d’assentament 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així ho 
especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i retirada de terra 
vegetal i material inadequat. 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el 

compliment de les condicions exigides al reblert. 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua superficials 

o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora de l’àrea on s’hagi de 
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realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes obres s’executaran d’acord a les 
instruccions del Director d’Obra. 

Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució 
segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

2.8.3.2 - Estesa de les tongades 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions exigides 
anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles. El 
gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per 
tal d’aconseguir-ho. 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la seva 
estesa el Director de l’Obra. 

En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins 
que s’hagi corregit l’anterior. 

Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb l’estesa 
prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal 
suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

2.8.3.3 - Humectació i dessecació 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la maquinària 
que s’hagi d’utilitzar. 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran 
les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o d’altres, fins 
aconseguir la humitat òptima del material. 

2.8.3.4 - Compactació de les tongades 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (98%) de la densitat màxima 

obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 

(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 

qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 

de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

2.8.3.5 - Limitacions en l’execució 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi 

completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per 
damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El 
Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, 
a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 

2.8.4 - Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, obtinguts 
com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny i el perfil teòric del pou o fonament 
definit als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa, inclòs els 
sobrereblerts. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que compleixi 

les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de 
realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al 
criteri del Director d'Obra. 

El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec 
sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, la compactació i 
el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús 
dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la 
Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra 
vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest. 

Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'àmbit de 
l’obra, s’entén inclòs en el preu el transport, l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la 
compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, 
manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui 
aprovada per la Direcció d'Obra. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en 
el pressupost. 

Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les 
corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i fonaments. 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà 
cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 
els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 
comportaran cap increment econòmic. 

En el preu del reblert s’inclouen qualssevol dels mitjans necessaris que s’utilitzin per la seva 
execució, ja siguin manuals o mecànics. 
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No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 
corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, 
ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per cent 
(10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar en la 
forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

 

 REBLERTS DE RASES 

2.9.1 - Definició 

Els reblerts de les rases de les canonades consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa 
i compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no siguin 
considerades com terraplenats i reblerts. 

La seva execució inclou les següents operacions: 
- Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i 

retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament 
final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

- Excavació dels llocs de préstec i matxuqueix del material en cas de ser necessari per l’obtenció de 
material adequat o seleccionat. 

- Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 
- Estesa de la tongada. 
- Humectació o dessecació de la tongada. 
- Compactació de la tongada fins al grau exigit. 
- Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 

més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

2.9.2 - Característiques 

2.9.2.1 - Materials 

Els materials a emprar en reblerts de les rases de les canonades seran aquells que compleixin les 
prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de les rases 
de les canonades i que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 

Els materials procedents de les excavacions de les rases de les canonades s’empraran per la 
formació dels corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les 
característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 

2.9.2.2 - Classificació 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 
- Material inadequat. 
- Material tolerable. 
- Material adequat. 

- Material seleccionat. 
- Material seleccionat drenant. 

Inadequat Tolerable Adequat Seleccionat Sel. drenant
Grandàri

a 
màxima

màx 25 %  20 
cm 

màx 25 %  20 
cm 

màx  10 cm màx  2 cm màx  5 cm 

% passa  
0.080   %  35 % %  25 % %  25 % 

Matèria 
orgànica MO  2 % MO  2 % MO  1 % MO  0 % MO  0 % 

Límit 
Líquid LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL  30 No plàstica 

Índex 
Plasticita

t
   IP  10 No plàstica 

Densitat 
PN 

PN  1.450 
kg/dm3

PN  1.450 
kg/dm3

PN  1.750 
kg/dm3 

PN  1.750 
kg/dm3 

PN  1.900 
kg/dm3

CBR CBR  3 CBR  3 CBR  5 CBR  10 CBR  20 
Inflament 

(CBR)   Inflament  2 
% Inflament  0 % Inflament  0 

%
Sals 

solubles    6 %    6 %    6 %    2 %    0 % 

L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

2.9.2.2.1 - Característiques dels materials del llit de recolzament i el reblert de les rases de les 
canonades 

Les característiques dels materials a emprar, ja sigui com a llit de recolzament o com a reblert de 
les rases de les canonades seran els següents: 

M-1: Material granular filtrant o drenant (àrid de rebuig de pedrera amb fus 5-15 mm).  
M-2: Material classificat i cribat si cal, amb diàmetre màxim 2 cm. Aquest haurà de prescriure 

segons les condicions establertes pel material seleccionat dins aquest apartat.  
M-3: Material classificat i cribat si cal, amb diàmetre màxim 20 cm, volumètricament estable, no 

susceptible a la presència d’aigua i compactable. 
La disposició dels anteriors materials, en funció del tipus de material de la canonada és la següent: 

2.9.2.2.2 - Material per a llits d’assentament de les canonades 

Les condicions de reblert de les rases es defineixen a continuació: 
- Espessor del llit d’assentament: 

 DN ≤ 250  e = 0,10 m 
 250 < DN  e = 0,15 m 

- Material del llit d’assentament: 
 Conduccions de FD, PRFV i ASH: material granular (5-15 mm) (M-1). 
 Conduccions de PEAD: material seleccionat de la pròpia excavació (ømax < 2 cm) (M-2) 

compactat al 95%. 
En el cas de les canonades d’ASH, el material granular 5-15 mm s’estendrà des del fons de la rasa 

fins 120º arronyonant la canonada. 
En el cas que s’utilizi el material de la pròpia excavació com a llit caldrà realitzar una preparació 

del mateix. 
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Els llits d’assentament de les canonades de PEAD es podran substituir per llits amb material 
obtingut de l’excavació amb rasadora, prèvia preparació del llit, sempre i quan compleixi les condicions 
exigides a un material tipus seleccionat segons el PG-3. 

La preparació de llit consisteix en realitzar les tasques de neteja i eliminació de les acumulacions 
de material generat per la rasadora (de tamany superior a un (1) centímetre o deu (10) milꞏlímetres), 
per a la formació d’un llit uniforme a on recolzar la canonada. Les tasques de preparació estan incloses 
en l’amidament del material de reblert. 

2.9.2.2.3 - Materials per als reblerts laterals de les canonades 

- Reblert de la zona entorn a la canonada fins a 30 cm sobre la generatriu superior de la mateixa: 
 Canonades de FD, PEAD i ASH: reblert de material seleccionat de la pròpia excavació (ø < 2 

cm) (M-2) compactat al 95%. 
 Canonades de PRFV: reblert de material granular de característiques idèntiques al material de 

llit (M-1). 
- Resta de rebliment amb material seleccionat de la pròpia excavació (ømax < 20 cm) compactat al 

95% per a tots els materials. 
La totalitat de la conducció es disposarà soterrada, amb un reblert mínim sobre la generatriu 

superior del tub d'1,00 m. 
Les canonades de les xarxes terciàries es disposaran en rases amb múltiples canonades en el seu 

interior, sent acceptable un màxim de dos nivells de canonades. L'amplària de les rases haurà de 
garantir una separació mínima entre tubs de 10 cm. 

Els reblerts laterals fins cobrir les canonades de PEAD es podran substituir per reblerts laterals 
executats amb material obtingut de l’excavació amb rasadora, sempre i quan compleixi les condicions 
exigides a un material tipus seleccionat segons el PG-3. 

2.9.2.3 - Condicions generals 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa terra, una 
en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes constant, tinguin límits 
líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 

L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu 
per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el Director 
d’Obra. 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del terra 
mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per exemple la 
calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les característiques 
del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a afegir i el procediment a 
emprar. 

2.9.2.4 - Ús 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 
- Rases de canonades en general: Materials adequats o seleccionats. 
- Rases de canonades drenants: Materials seleccionats drenants. 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 

tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les 
exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 

2.9.2.5 - Materials no utilitzables en reblerts de rases de canonades 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria 
orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en l’execució de reblerts de 
rases de canonades, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les zones que 
expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 

2.9.2.6 - Sòls tumescibles i sòls amb guixos 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit 
màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un ferm 
pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent (2%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

2.9.3 - Execució 

Els reblerts de rases de canonades s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga 
a la considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre 
la realització de les excavacions i la dels reblerts de les rases de canonades. 

2.9.3.1 - Preparació de la superfície d’assentament 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així ho 
especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i retirada de terra 
vegetal i material inadequat. 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el 

compliment de les condicions exigides al reblert. 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua superficials 

o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora de l’àrea on s’hagi de 
realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes obres s’executaran d’acord a les 
instruccions del Director d’Obra. 

Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució 
segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

La preparació del llit consistirà en realitzar les tasques de neteja i eliminació de les acumulacions 
de material generat per la rasadora (de mida superior a dos (2) centímetre o vint (20) milꞏlímetres), per 
a la formació d’un llit uniforme a on recolzar la canonada. Les tasques de preparació estan incloses en 
l’amidament del material de reblert. 

2.9.3.2 - Estesa de les tongades 
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Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions exigides 
anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles. El 
gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per 
tal d’aconseguir-ho. 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la seva 
estesa el Director de l’Obra. 

En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins 
que s’hagi corregit l’anterior. 

Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb l’estesa 
prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal 
suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

2.9.3.3 - Humectació i dessecació 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la maquinària 
que s’hagi d’utilitzar. 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran 
les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o d’altres, fins 
aconseguir la humitat òptima del material. 

2.9.3.4 - Compactació de les tongades 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima 

obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 

(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 

qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 

de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

2.9.3.5 - Limitacions en l’execució 

 

 

3 Si el contingut de Sals Solubles és major del 1% 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi 

completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per 
damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El 
Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, 
a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 

2.9.4 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

Durant la fase d’obres cal realitzar un control estadístic dels reblerts a obra. 
La freqüència d’assaig es determina de la següent manera, 

- Identificació del material procedent de l’excavació de la rasa previ a la seva utilització com a reblert. 
Es realitzarà un assaig complert de caracterització del material natural procedent de l’excavació 
per cada tipus de sol present a la traçada. 
Els assajos que composen una caracterització completa són granulometria, plasticitat, matèria 
orgànica, guixos3, sals solubles, inflament lliure, colꞏlapse4, Índex CBR i l’assaig Proctor Normal. 
En el cas de muntatge de canonades de FD caldrà posar molta atenció en els continguts de sals 
solubles i cas que siguin elevats es realitzaran els assajos de resistivitat del sòl i es consultaran 
amb el proveïdor de la canonada. 
En els cas de muntatge de canonades de PRFV es prendrà atenció en cas d’una elevada 
presència de sulfats i es consultarà amb el proveïdor del material les precaucions a prendre. 

- Identificació del material procedent de l’excavació de la rasa emprat com a reblert. 
Es realitza un assaig granulomètric de caracterització del material present en la rasa del reblert 
tipus M2 cada 1000 metres de rasa i s’arrodoneix el resultat al número sencer superior. El material 
es recollirà durant l’execució del reblert o bé mitjançant cala mecànica feta de manera aleatòria 
al llarg del traçat de tota la xarxa. 

- Identificació del material M0 procedent previ a la seva utilització com a reblert. 
Es realitzarà un assaig granulomètric de caracterització del material granular per procedència, 
així com assajos de contingut de clorurs i compostos de sofre si s’empra com a llit de canonades 
de PRFV, FD, ASH. 

- Identificació del material granular emprat com a reblert. 
Es realitzarà un assaig granulomètric de caracterització del material granular present en la rasa 
del tipus M1 cada 1000 metres de rasa. El material es recollirà durant l’execució del reblert o bé 
mitjançant cala mecànica feta de manera aleatòria al llarg del traçat de tota la xarxa. 

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d’estar 
totalment justificada i suportada per l’aprovació per escrit del Director d’Obra. 

2.9.4.1 - Controls de gruixos del material  

Per part de la direcció facultativa es durà a terme cales pel control dels gruixos dels materials de 
reblert del llit i els 30 cm de recobriment superior a la canonada. 

4 Si els sols són de tipus tolerable, amb més d’un 2% de guixos o susceptibles de colꞏlapse (monogranulars, 
molt llimosos i argilosos i amb un índex de porus elevat- 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

2.9.5 - Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, obtinguts 
com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny i el perfil teòric de la rasa definida als 
Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa, inclòs els sobre reblerts. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que compleixi 

les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de 
realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al 
criteri del Director d'Obra. 

El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec 
sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, la compactació i 
el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús 
dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la 
Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra 
vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest. 

Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'àmbit de 
l’obra, s’entén inclòs en el preu el transport, l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la 
compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, 
manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui 
aprovada per la Direcció d'Obra. 

La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 20 cm., en el casos que així ho 
ordeni el Director d’Obra, també s’inclou en el preu, sempre i quan no estigui estimat en una altra partida 
d’obra. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en 
el pressupost. 

Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les 
corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de les rases de canonades. 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà 
cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 
els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 
comportaran cap increment econòmic. 

En el preu del reblert s’inclouen qualssevol dels mitjans necessaris que s’utilitzin per la seva 
execució, ja siguin manuals o mecànics. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 
corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, 
ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per cent 
(10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar en la 
forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

 MATERIAL DRENANT 

2.10.1 - Definició 

Es defineix com a material drenant el material procedent del picament i trituració de pedra o grava 
natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts 
d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 

2.10.2 - Característiques 

El material drenant tindrà les següents característiques: 
- Matèria orgànica:  No en tindrà. 
- Plasticitat:   No plàstic. 
- Densitat:   Superior a 2 t/m3. 
- Equivalent de sorra: Superior a 30. 
- Coeficient Los Angeles: Inferior a 50. 

2.10.2.1 - Bases drenants 

El material drenant a utilitzar per la formació de bases drenants per les soleres de formigó dels 
revestiments de canals i sèquies haurà de complir les següents granulometries: 

Garbell UNE %  Retingut en pes 
ZD 1 ZD 2 ZD 3

25 mm 70 - 100 % 100 % 100 %
20 mm 50 - 85 % 65 - 100 % 85 - 100 %
10 mm 30 - 55 % 35 - 65 % 35 - 65 %
5 mm 10 - 35 % 20 - 45 % 15 - 35 %
2 mm 0 - 15 % 0 - 15 % 0 - 5 %

0,40 mm 0 - 5 % 0 - 5 % 0 - 2 %
0,080 mm 0 - 2 % 0 - 2 % 0 - 2 %

El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 
El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres naturals 

locals no reuneixen les característiques desitjables. 

2.10.2.2 - Drenatges 

El material drenant a utilitzar per la formació de drenatges haurà de tenir les següents 
granulometries: 

Granulometria 
20 - 40 mm 5 - 15 mm 

El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar, així com les 
condicions de filtre d’acord amb el sistema previst d’evacuació de l’aigua. 
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El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres naturals 
locals no reuneixen les característiques desitjables. 

2.10.3 - Execució 

2.10.3.1 - Generalitats 

Els tres tipus de bases drenants són: 
- Material drenant. 
- Material filtrant + Material drenant. 
- Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la base 

drenant del revestiment, en funció de la presència d’aigua, nivell freàtic, cabals filtrats, geotècnia dels 
materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i alterabilitat de les propietats 
mecàniques, etc.). Aquesta decisió ho serà amb posterioritat a les excavacions, donada la linealitat de 
l’obra i la variabilitat de la geologia que poden modificar la tramificació de les solucions projectades. 

L’execució de la capa de material drenant, com a tot o com a part de les diferents solucions del 
conjunt anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 

Així mateix, si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres unitats 
d’obra. 

La utilització de geotèxtil serà decisió del Director d’Obra. Aquest determinarà en quina de les tres 
tipologies es pot emprar i la situació d’aquest dins el conjunt. Les especificacions del geotèxtil es 
recullen en el apartat corresponent d’aquest Plec i per aquest ús respondran al criteri d’optimitzar la 
funció drenant d’aquest així com la seva resistència al punxonament. 

2.10.3.2 - Execució del reblert de material drenant en bases drenants 

El Director d’Obra, en funció de la geotècnia del terreny escollirà el tipus de material drenant a 
emprar en la construcció de les bases drenants dels revestiments o dels drenatges, sense que se’n 
pugui derivar increment econòmic per aquesta elecció. 

Per l’execució del reblert amb material drenant com a part de la base drenant s’estableix 
l’obligatorietat d’haver executat el drenatge lateral per l’evacuació de les aigües, l’incompliment de la 
qual pot comportar la paralització d’aquesta unitat d’obra a judici del Director d’Obra. Els treballs es 
reiniciaran una vegada s’hagin executat els treballs del drenatge. 

La base serà sensiblement horitzontal, anivellant-se sempre amb medis d’alta precisió (per 
exemple làser), i en cap cas el seu grau de compactació serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de 
la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat o, en el seu defecte, al grau de compactació 
més gran del que tenen els terrenys o materials adjacents situats al seu mateix nivell. 

El material drenant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics (pales, tolves 
o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d’Obra, es permetrà l'entrada de vehicles 
pesants i/o camions a l'explanació per a l'abocament del material. 

L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, amb buldòzer tipus CAT D6 o D7 o 
equivalent, amb retroexcavadores mixtes, amb pales carregadores o amb la màquina més lleugera 
possible a fi i efecte de no crear roderes ni grans deformacions a la subrasant. Posteriorment es refinarà 
i anivellarà amb motonivelladora i es compactarà amb corró vibrant. 

Hauran d'emprar-se els mètodes de compactació adequats per evitar trencar els possibles 
conductes que es colꞏloquen en el fons del reblert per a l’evacuació de les aigües, prenent-se d’altra 
banda les precaucions perquè durant la compactació no s'alteri la situació dels esmentats tubs de 
drenatge. 

2.10.3.3 - Execució del reblert de material drenant en drenatges 

La base del drenatge s’anivellarà amb topografia d’alta precisió i en cap cas el seu grau de 
compactació serà inferior al noranta per cent (90%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor 
Modificat o, en el seu defecte, al grau de compactació més gran del que tenen els terrenys  o materials 
adjacents situats al seu mateix nivell. 

El material drenant s'abocarà a l'excavació des de l’accés realitzat per aquest fi, amb mitjans 
mecànics (pales, tolves o altres) o manuals. 

L'estesa es realitzarà manualment, realitzant-se el refí i l’anivellament per la posterior compactació 
amb piconadora de granota o taula vibradora. 

2.10.3.4 - Toleràncies. 

Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
- Bases drenants: vint-i-cinc milꞏlímetres (25 mm). 
- Drenatges:  trenta-cinc milꞏlímetres (35 mm). 

2.10.4 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula . 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
Control dels materials 

Anàlisi 
granulomètric 104 / 72 1 cada 2000 

m3 (  ) 

Criteris de filtre  1 cada 2000 
m3  

   TIPUS DE TERRENY A DRENAR
   COHESIU NO COHESIU

    % passamat. drenant   80 
=100 % 

% passamat. drenant   80 
=100 %  

    % passamat. drenant  
0.080  5 % 

% passamat. drenant  
0.080  5 %  

    15mat. drenant  0.1 15 mat. drenant / 85 terreny 
 5  

    15 mat. drenant / 15 
terreny  5 

15 mat. drenant / 15 terreny 
 5  

    50 mat. drenant / 50 
terreny  25 

50 mat. drenant / 50 terreny 
 25  

    60 mat. drenant / 10 
terreny  20 

60 mat. drenant / 10 terreny 
 20  

    COMPACTE 
HOMOGENI 

AMB SORRA FINA I 
LLIMS  

    15 mat. drenant  0.4 15 mat. drenant / 85 terreny 
 5  

    15 mat. drenant  0.1 15 mat. drenant / 15 terreny 
 5  

    50 mat. drenant / 50 
terreny  25 

50 mat. drenant / 50 terreny 
 25  

    60 mat. drenant / 10 
terreny  20 

60 mat. drenant / 10 terreny 
 20  

     15mat. drenant  1  
    SISTEMA DE DRENATGE  
    TIPUS DE TUB PARÀMETRE  

    Amb junts obertes 85 mat. drenant / e junta  
1.20  

    Foradats 85 mat. drenant /  forat  
1  

    Formigó Porós 85 mat. drenant / 15 
granulat  0.2  

    Amb metxinals 85 mat. drenant /  metxinal 
 1  

Límits d’Atterberg 105-106 / 
72 

1 cada 2000 
m3 IP mat. drenant = 0 (no plàstic) 

Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1000 
m3  PM   2.00 t/m3 

Equivalent de 
sorra 113 / 72 1 cada 1000 

m3 EA  30 
Desgast Los 

Angeles 83116 1 cada 2000 
m3 Coeficient  50 

Control d’execució 

Rasant -- Periòdicament    25 mm (bases drenants) /  35 mm 
(drenatges) 

Humitat i Densitat 102-109 / 
72 5 cada 500 m3  in situ  > 95 %  PM 

Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4000 
m3 E2  80  MPa 

   (  ): Veure apartat corresponent en aquest Plec 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

2.10.5 - Amidament i abonament 

El material drenant s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat,  obtingut com a resultat 
de la diferència entre els perfils inicials del terreny corresponents a les excavacions i els perfils teòrics 
corresponents als reblerts definits als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol 
causa. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l’apartat 

d’excavacions d’aquest Plec. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material drenant s’obtindrà una vegada s’hagin 

executat aquests reblerts, no essent superiors a les toleràncies fixades en aquest Plec les diferències 
amb la rasant teòrica. 

S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i nombre 
de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, 
compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns 
rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per 
l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les bases drenants o el 90 % de la màxima 
obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les rases drenants. 

 MATERIAL FILTRANT 

2.11.1 - Definició 

Es defineix com a material filtrant el material procedent del picament i trituració de pedra o grava 
natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts 
d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 

2.11.2 - Característiques 

El material filtrant tindrà les següents característiques: 
- Matèria orgànica: No en tindrà. 
- Plasticitat: No plàstic. 
- Densitat:  Superior a 2 t/m3. 
- Equivalent de sorra: Superior a 40. 
- Coeficient Los Angeles: Inferior a 50. 
Pel que fa a l’execució del canal la mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 

7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 

- Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 
- Equivalent de sorra: > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
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2.11.2.1 - Composició granulomètrica 

La grandària màxima no serà, en cap cas, superior a setanta-sis milꞏlímetres (76 mm), sedàs 80 
UNE, i el cernido ponderal acumulat pel tamís 0,080 UNE no depassarà el cinc per cent (5%). 

Sent F la grandària superior al del x%, en pes, del material filtrant, i dx la grandària superior al del 
x%, en pes, del terreny a drenar, s'haurien de complir les següents condicions de filtre: 

5
85

15 
d
F

 

5
15

15 
d
F

 

25
50

50 
d
F

 
Així mateix el coeficient d'uniformitat del filtre serà inferior de vint (F60/F10 < 20). 
A més, d'acord amb el sistema previst per a l'evacuació de l'aigua, el material drenant situat al 

costat dels tubs o metxinals haurà de complir les condicions següents: 

Si s’utilitzen tubs perforats: 185 
foratdeldiametre

F  

Si s’utilitzen tubs amb juntes ofertes: 2.185 
juntaobertura

F  

Si s’utilitzen tubs de formigó porós: 2.0
'15

85 
tubdelaridlded

F  

Si es drena per metxinals: 185 
mechinaldeldiametre

F  

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb aquests límits, es podrà recórrer a 
filtres granulares composts per diverses capes; una de les quals, la de material més gruixut, es 
colꞏlocarà al costat del sistema d'evacuació, i complirà les condicions de filtre respecte a la següent, 
considerada com terrè; aquesta, al seu torn, les complirà respecte de la següent; i així, successivament, 
fins a arribar al farciment o terreny natural. Es podrà així mateix recórrer a l'ocupació de filtres geotèxtils 
segons l'exposat en l'article 422 "Geotèxtils como element filtrant i de drenatge" del present Plec. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i bolos a l'efecte de compliment 
de les condicions anteriors s'atendrà, únicament, a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a vint-i-cinc milꞏlímetres (25 mm). 

Si el terreny natural està constituït per sòls no cohesius amb sorra fina i llim, el material drenant 
haurà de complir, a més de les condicions de filtre generals, la següent: F15 < 1 mm 

Si dit terreny natural és un sòl cohesiu, compacte i homogeni, sense vetes de sorra fina o de llim, 
les condicions de filtre a) i b) seran substituïdes per la següent: 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En els drens cecs el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: Grandària màxima de l'àrid comprès entre vint milꞏlímetres (20 mm) i vuitanta milꞏlímetres 
(80 mm). 

Coeficient d’uniformitat menor de quatre (D60/D10 < 4) 
Plasticitat: 
El material drenant serà no plàstic, i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 

2.11.2.2 - Bases drenants 

El material filtrant a utilitzar per la formació de bases drenants per les soleres de formigó dels 
revestiments de canals i sèquies haurà de complir les següents granulometries: 

Granulometria 
20 - 40 mm 5 - 15 mm 

El material filtrant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 
El material filtrant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres naturals 

locals no reuneixen les característiques desitjables es reduïda. 

2.11.3 - Execució 

2.11.3.1 - Generalitats 

Els tres tipus de bases drenants són: 
- Material drenant. 
- Material filtrant + Material drenant. 
- Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la base 

drenant del revestiment, en funció de la presència d’aigua, nivell freàtic, cabals filtrats i geotècnia dels 
materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i alterabilitat de les propietats 
mecàniques, etc.). Aquesta decisió es durà a terme després de les excavacions, ja que la linealitat de 
l’obra i la variabilitat de la geologia poden modificar la tramificació de les solucions projectades. 

L’execució de la capa de material filtrant, com una part de les diferents solucions del conjunt 
anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 

Si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres unitats d’obra. 

2.11.3.2 - Execució del reblert de material filtrant 

El Director d’Obra, en funció de la geotècnia del terreny, escollirà el tipus de material filtrant a 
emprar en la construcció de les bases drenants dels revestiments, sense que se’n pugui derivar 
increment econòmic per aquesta elecció. 

Per l’execució del reblert amb material filtrant com una part de la base drenant s’estableix 
l’obligatorietat d’haver executat el drenatge lateral per l’evacuació de les aigües, l’incompliment de la 
qual pot comportar la paralització d’aquesta unitat d’obra a judici del Director d’Obra. Els treballs es 
reiniciaran una vegada s’hagin executat els treballs del drenatge. 

El reblert de material filtrant es prescriu quan la presència d’aigua en el fons de l’excavació produeix 
una alteració de la superfície lliure de l’excavació a causa de la meteorització dels materials argilosos, 
amb la formació de fang. Per tal que no es contamini el material drenant s’estendrà aquest a mode de 
filtre, permetent el pas d’aigua i no de fang. 

També es prescriu la seva utilització en la tercera tipologia de base drenant, amb la mateixa funció 
de filtre entre el material per consolidació/densificació i el material drenant. 

El material filtrant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics (pales, tolves 
o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d’Obra es permetrà l'entrada de vehicles 
pesants i/o camions a l'explanació. 

L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, retroexcavadores mixtes, pales 
carregadores o amb la màquina més lleugera possible, a fi i efecte de no augmentar la quantitat de fang 
i refinant-ho a la vegada que s’estén. 
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Quan a judici del Director d’Obra, el material filtrant s’hagi contaminat de fang, el Contractista 
procedirà, al seu càrrec, a l’excavació, retirada i substitució dels primers deu (10) centímetres 
contaminats. 

2.11.3.3 - Toleràncies 

Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
- Bases drenants: trenta-cinc milꞏlímetres (35 mm). 

2.11.4 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula. 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
Control dels materials 

Anàlisi 
granulomètric 

104 / 72 1 cada 2.000 
m3  

(  ) 

Límits 
d’Atterberg  

105-106 / 
72 

1 cada 500 
m3  

IP mat. filtrant = 0 (no plàstic) 

Equivalent de 
sorra  

113 / 72 1 cada 500 
m3  

EA  40 

Desgast Los 
Angeles 

83116 1 cada 500 
m3  

Coeficient  50 

Control d’execució 
Gruix -- Periòdicamen

t 
   35 mm 

   (  ): Veure apartat corresponent 
en aquest Plec

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

2.11.5 - Amidament i abonament 

El material filtrant s’abonarà per metres cúbics (m3) de material estès, mesurat per diferència entre 
els perfils teòrics corresponents a les excavacions i els perfils teòrics corresponents als reblerts amb 
material filtrant, o bé per diferència entre els perfils teòrics corresponents als reblerts amb material per 
consolidació/densificació i els perfils teòrics corresponents als reblerts amb material filtrant. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
La rasant dels perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l’apartat 

d’excavacions d’aquest Plec. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material per consolidació/densificació s’obtindrà una 

vegada s’hagin executat aquests reblerts. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material filtrant s’obtindrà quan s’hagin executat 

aquests reblerts. 

S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i nombre 
de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, 
compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns 
rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per 
l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

 MATERIAL PER CONSOLIDACIÓ/DENSIFICACIÓ 

2.12.1 - Definició 

Es defineix com a material per consolidació/densificació la roca calcària, de forma irregular, amb 
dos arestes de mida no inferior a cinquanta (50) cm, un gruix no inferior a vint-i-cinc (25) cm i un pes 
unitari superior a cent cinquanta (150) kg. 

2.12.2 - Característiques 

A judici del Director d’Obra, i en funció de la naturalesa del terreny excavat i la quantitat d’aigua 
infiltrada, la roca calcària de forma irregular i les característiques assenyalades podrà ser substituïda 
per còdols de riu de grandària no inferior a trenta-cinc (35) cm i un pes superior a cinquanta (50) kg. 

El material per consolidació/densificació per la formació de bases drenants per les soleres de 
formigó dels revestiments de canals s'haurà de portar de les graveres naturals que compleixin les 
característiques desitjables, estiguin o no dintre de la zona d’influència de les obres. 

2.12.3 - Execució 

2.12.3.1 - Generalitats 

Els tres tipus de bases drenants són: 
- Material drenant. 
- Material filtrant + Material drenant. 
- Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la base 

drenant del revestiment, en funció de la presència d’aigua, nivell freàtic, cabals filtrats, geotècnia dels 
materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i alterabilitat de les propietats 
mecàniques, etc.). Aquesta decisió es durà a terme després de les excavacions, ja que la linealitat de 
l’obra i la variabilitat de la geologia poden modificar la tramificació de les solucions projectades. 

L’execució de la capa de material per consolidació/densificació com a part d’una de les diferents 
solucions del conjunt anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 

Si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres unitats d’obra. 

2.12.3.2 - Execució del reblert de material per consolidació/densificació. 

El reblert de material per consolidació/densificació es prescriu quan la baixa capacitat portant dels 
materials del fons de les excavacions o la presència d’aigua, ha produït una important alteració del 
mateixos, amb una nombrosa quantitat de fang que impedeix inclús el pas de la maquinària. 

El material per consolidació/densificació s’abocarà al camí lateral i s’estendrà amb retroexcavadora 
des del camí o des del fons de l’excavació, segons les indicacions de la Direcció d’Obra. 

2.12.4 - Control de qualitat 
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El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

2.12.5 - Amidament i abonament 

El material per consolidació/densificació s’abonarà per metres cúbics (m3) de material estès, 
mesurat per diferència entre els perfils teòrics corresponents a les excavacions i els perfils teòrics 
corresponents als reblerts amb material per consolidació/densificació. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris indicats en l’apartat 

d’excavacions d’aquest Plec. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material per consolidació/densificació s’obtindrà una 

vegada s’hagin executat aquests reblerts. 
S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i nombre 
de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, 
compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns 
rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per 
l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

3 - FERMS 

 TOT-Ú NATURAL 

3.1.1 - Definició 

Es defineix com tot-u natural el material granular, procedent de cribat i en cas de ser necessari 
matxucat, de terres de tot l’àmbit de l’obra,  

L'execució de les capes  amb tot-u inclou les següents operacions:  
- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.  
- Preparació del material, si s’escau, i transport al lloc d'utilització. 
- Estesa, humectació, si s’escau, i compactació del tot-u.  

3.1.2 - Materials 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent 
als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

3.1.2.1 - Característiques generals 

El material a utilitzar per l’execució del paquet de ferm i l’execució de les basses es farà amb tot-ú 
natural procedent del cribat de terres procedents de tot l’àmbit de l’obra i, en cas necessari serà 
matxucat, amb estesa i humectació al 98% del Pròctor Modificat, o bé de préstec. El tot-ú natural que 
s’utilitzarà seguirà una granulometria que es trobi dins el fus ZN-20.  

La Direcció d’Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s’hagin d’utilitzar materials la 
naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi. 

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o 
d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, 
puguin donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que 
puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

La Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. 
Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin 
significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves 
proximitats s’utilitzarà la NLT-326. 

3.1.2.2 - Neteja 

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que 
pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

L’equivalent de sorra, en el cas del tot-u natural, serà major a 30 unitats (EA>30). 

3.1.2.3 - Plasticitat 

L’índex de plasticitat estarà entre 2 i 6, tant per als material de la base com per als de la subase, 
segons UNE 103104. El Contractista tindrà en compte en el seu preu ofertat la dificultat que pot existir 
per trobar el material exigit, en especial perquè es compleixi la granulometria exigida i l’índex de 
plasticitat. En el preu del material estarà inclòs les addicions que s’hagin de fer tant de material plàstic 
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com d’àrids artificials (6-12, 12-18, 3-6) a fi i efecte d’aconseguir el fus solꞏlicitat i l’índex de plasticitat 
demanat. 

El límit líquid per al tot-u natural serà, segons la UNE 103103, inferior a vint-i-cinc (25). 

3.1.2.4 - Resistència a la fragmentació 

El coeficient de desgast, mesurat per l’assaig de “Los Angeles”, segons norma UNE-EN 1097-2, 
serà superior a: 

Categoria de trànsit 
T00 a T2 T3, T4 i vorals 

35 40

3.1.2.5 - Tipus i composició del material 

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, huarà d’estar compresa dintre d’algun 
dels fusos fixats ala taula següent. 

Fusos ganulomètrics dels tot-u naturals. Garbellat acumulat (% en massa) 
Tipus tot-
u natural 

(*) 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 
50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9
ZN25 -- 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11
ZN20 -- -- 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix 
com l’obertura del primer tamís que reté més d’un deu per cent en massa. 

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos 
terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

3.1.2.6 - Capacitat de suport 

La capacitat de suport dels materials utilitzats complirà la següent condició: 
- Índex CBR superior a vint (20), determinat d’acord amb la Norma NLT-111/58 

3.1.3 - Equip necessari per a l’execució de les obres 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut 
i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la 
Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 

3.1.3.1 - Elements de transport 

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament 
neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per 
seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en servei. 

3.1.3.2 - Equip d’estesa 

La Direcció d’Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d’estesa dels tot-u. 
Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra compleixen les 

toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel 
desgast. 

Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran per la Direcció d’Obra. 

3.1.3.3 - Equip de compactació 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció 
suau. 

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar 
compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàlꞏlics. 

El corró metàlꞏlic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no 
inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys 
quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades. 

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa 
d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat 
que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 

Els compactadors amb corrons metàlꞏlics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 
compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de 
la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin 
el solapament entre les petjades davanteres i es del darrere. 

La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una 
compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material 
granular ni enrotllaments. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de 
grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar. 

3.1.4 - Execució de les obres 

3.1.4.1 - Preparació de la superfície que rebrà el tot-u 

La primera capa de tot-ú no s’estendrà sobre la capa de terraplè o de fons d’excavació fins que 
s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té la densitat corresponent al 100 % 
del PN, mesurat a 15 cm de profunditat, i les rasants indicades en els plànols amb les toleràncies 
establertes en les excavacions en desmunt i terraplens per l’acabament i refí de l’esplanada . 

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es 
corregiran, abans d’iniciar-se els treballs d’estesa de la primera capa de  tot-ú. 

3.1.4.2 - Extensió d’una tongada 

Un cop comprovada la superfície d’assentament de la tongada, es procedirà a l’extensió d’aquesta. 
Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o 
contaminació, en tongades de gruix prou reduït (màxim 15 cm quant el paquet sigui de 30 cm i 20 cm 
quant sigui de 40 cm) perquè, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot el gruix el grau de 
compactació exigit, que és el 98 % del PM mesurat a 15 cm de profunditat per a cada capa estesa. 

Després d’estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. El contingut òptim 
d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s’obtinguin 
dels assaigs realitzats. 

En cas de què sigui precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humectació 
dels materials sigui uniforme. 

3.1.4.3 - Compactació de la tongada 
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Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de la capa granular; la 
qual es continuarà fins assolir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al noranta-vuit 
per cent (98 %) de la màxima obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat segons la Norma NLT-108/72, 
mesurada a 15 cm de profunditat, en cada capa que es faci. 

La compactació s’efectuarà longitudinalment; començant per les vores exteriors, progressant cap 
el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l’element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es 
compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s’arribin no resultin 
inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa. 

S’extrauran mostres per comprovar la granulometria assolida. Aquesta operació es realitzarà 
especialment a les vores per a comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat 
drenant de la capa granular. Si la granulometria  no és la correcta, s’afegiran nous materials o es 
barrejaran els estesos fins que compleixin l’exigida. Si això no s’aconseguís, es canviaria la procedència 
del material sota l’aprovació de la Direcció de l’Obra i les condicions de qualitat exigides en aquest 
mateix article. 

3.1.5 - Especificacions de la unitat acabada 

3.1.5.1 - Densitat 

El tot-u natural s’admetrà una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima de 
referència obtinguda a l’assaig Próctor modificat, segons UNE 103501. 

3.1.5.2 - Capacitat de suport 

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa 
(EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Categoria trànsit pesat
T3 T4 i vorals 
80 60

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes 
(1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 

A més d’això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes 
(2,2). 

De no arribar-se als resultats exigits , el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls 
especificats. 

3.1.5.3 - Rasant, gruix i amplària 

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d’Obra, la rasant de la superfície 
acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze 
milꞏlímetres (15 mm). La Direcció d’Obra podrà modificar el límit anterior. 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 
inferior a l’establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior 
en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons 
l'apartat 3.1.7.2.3 -. del present Plec. 

3.1.5.4 - Limitacions de l’execució 

L’execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C) 
i, sempre i quan, no hagin produït alteracions en la humitat del material, tals que superessin les 
toleràncies especificades. 

Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la seva 
compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d’ell es 
distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable 
dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, amb la reparació dels mateixos 
segons les indicacions del Director d’Obra. 

3.1.6 - Control de qualitat 

3.1.6.1 - Control de procedència del material 

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat 
homologat, segons allò indicat a l'apartat 3.1.9 -, els criteris descrits a continuació per a realitzar el 
control de procedència del material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que 
corresponen a la Direcció d’Obra. 

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, 
determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma 
més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 
abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instalꞏlacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales 
o altres mètodes de presa de mostres. 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Certificat acreditatiu de la homologació del material. 
- Matèria orgànica, segons UNE-103204. 
- Coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
- Granulometria per tamisat, segons norma UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons norma UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 
- Coeficient de Los Ángeles, segons norma UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons norma UNE-EN 933-8 i, en el cas necessari blau de metil, segons 

norma UNE-EN 933-9. 
- Humitat natural, segons norma UNE 103300 
- Proctor Modificat segons norma UNE 103501. 
- CBR segons norma NLT 111/58 
La Direcció d’Obra comprovarà a més: 

- La retirada de l’eventual monteras en l’extracció del tot-u. 
- L’exclusió de vetes no utilitzables. 

3.1.6.2 - Control de recepció 

S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 
segregació, llastres, plasticitat, etc. 

Si s’escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus 
accessos. 

Es defineix com a lot el tram construït cada dia. 
A continuació es fixen les freqüències dels assaigs a realitzar: 
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ASSAIG UNE / NLT FREQÜÈNCIA
Matèria orgànica UNE-EN 103204 1 cada 5.000 m3

Coeficient de neteja NLT 172/86 1 cada 5.000 m3

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 2 cada 1.000 m3

Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 1 cada 5.000 m3

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 cada 20.000 m3

Equivalent de sorra (blau 
de metilè) 

UNE-EN 933-8 (UNE-EN 
933-9)

2 cada 1.000 m3 

Humitat natural UNE 103300 1 cada 5.000 m3

Próctor Modificat UNE 103501 1 cada 5.000 m3

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 
3.1.6.4 -) s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius. 

3.1.6.3 - Posada en obra 

Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran 
tots els materials segregats. 

Es comprovaran freqüentment: 
- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat per la 

Direcció d’Obra. 
- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 

 Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat. 
 El llast i la massa total dels compactadors. 
 La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics. 
 La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
 El nombre de passades de cada compactador. 

3.1.6.4 - Control d’obra acabada 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o refusarà com a bloc, , al menor que resulti d’aplicar 
els tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de tot-u: 

- Una longitud de cinc-metres (500 m) de camí. 
- Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de camí o bassa. 
- La fracció construïda diàriament. 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats 

mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys 
una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm). 

Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans 
d'iniciar el mostreig. 

Els assaigs que es realitzaran seran el següents: 

ASSAIG ASTM / NLT FREQÜÈNCIA
Determinació de la 

densitat i humitat “in situ” 
pel mètode dels isòtops 

radioactius

ASTM D 6938 Mínim 5 mostres per lot 

Comprovació espessor 
“in situ” de la capa

 En els mateixos punts on 
es faran les densitats

Control geomètric final 
del camí (rasant, 

amplades i pendents)

Topografia 1 cada 20 m 

Assaig amb placa de 
càrrega de 60 cm

NLT 357 1 per lot3 

Les determinacions d'humitat i de densitat, en el cas d' utilitzar sonda nuclear o altres mètodes 
ràpids de control, aquests hauran estat convenientment calibrats en la realització del tram de prova. En 
aquest cas la determinació de la humitat i densitat es farà com a mínim una vegada cada dos-cents 
metres quadrats (200 m2).  

Es portarà a terme una determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de 
càrrega amb placa. 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte, en l'eix, canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no 
excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà 
l'amplària de la capa. 

3.1.7 - Criteris d’acceptació o rebuig 

3.1.7.1 - Criteris d’acceptació en el control del material 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 % passa tamís 0,080 ≤ 2/3 % 
passa tamís 0,40

Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 IP = 2 - 6
Próctor Modificat UNE 103501 δPM≥ 2,10 t/m3

CBR NLT 111/58 CBR>20
Equivalent de sorra (blau 

de metilè)
UNE-EN 933-8 (UNE-EN 

933-9) EA>30 

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 Coeficient ≤35

3.1.7.2 - Criteris d’acceptació en el control d’execució 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ
Determinació de la 

densitat i humitat “in situ” 
pel mètode dels isòtops 

radioactius

ASTM D 6938 δin situ > 98 % δPM (h mesura 
= -15 cm) 

Assaig amb placa de 
càrrega de 60 cm NLT 357 E2 > 80 MPa 

Cotes, amplades i 
pendents Topografia ε ≤ 15 mm 

3.1.7.2.1 - Capacitat de suport 
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El mòdul de comprensibilitat de l’assaig amb placa de càrrega, en el segon cicle de càrrega (Ev2), 
serà superior a : 

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per u coma tres 
(1,3). 

- A més a més de l’anterior, la relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de 
carrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega, Ev1, no pot ser 
superior a dos amb dos (K≤2,2). 

De no arribar als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats.  

3.1.7.2.2 - Densitat 

La compactació de la base haurà d’assolir una densitat no inferior a la que correspongui al noranta-
vuit per cent (98%) de la màxima de referència. Els assajos de determinació d’humitat tindran caràcter 
indicatiu i no constituiran, per si sols, base d’acceptació o rebuig.  

3.1.7.2.3 - Gruix  

El gruix mitjà no haurà de ser inferior al previst en els plànols de seccions tipus. No més de dos (2) 
testimonis del lot podran presentar resultats individuals que baixin de l’especificat en un deu per cent 
(10%). Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior a l’especificat es procedirà de la següent manera:  

- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat, 
s’escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s’afegirà el 
material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per 
compte del Contractista. 

- Si el guix mitjà obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat i no 
existissin problemes d’entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la minva 
d’espessor amb l’addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

3.1.7.3 - Rasant  

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte no excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 3.1.5.3 -, ni existiran zones que 
retinguin aigua.  

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció 
d’Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix 
addicional necessari sense increment de cost per a infraestructures.cat.  Quan la tolerància sigui 
depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això 
no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 

3.1.8 - Amidament i abonament 

L’amidament i abonament s’efectuarà a partir dels preus indicats al quadre de preus considerant 
els metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactades les capes al 98 % del PM, mesurat a 
15 cm de profunditat. 

S’inclou en el preu tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de la pròpia obra, de cantera, de préstec; qualsevol 
tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ. el cribat i el matxuqueig , en cas de ser 
necessari, , l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, 
anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents 
dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una 
correcta unitat d’obra. 

En el cas que el tot-ú s’estengui directament sobre la superfície resultant de l’extracció de la capa 
de 30 cm mínim de terra vegetal, la compactació de l’esplanada al 100 % PN prèvia a la colꞏlocació de 
la primera capa de tot-ú, està inclosa en el preu per m3 de tot-ú natural de subase i base.  

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú natural de les capes de base i subase són 
d’aplicació per a un material que ha d’acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides 
en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. 
En cap cas serà d’aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no 
puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l’obra, o quan siguin necessàries operacions 
addicionals per aconseguir les especificacions descrites (addició d’àrids artificials per aconseguir el fus 
exigit i addició de fins plàstics per aconseguir la plasticitat exigida). 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 
d’increment econòmic. 

També s’inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho determini 
el Director d’Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en aquest Plec. 

No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 
d’un minvament de gruixos en les capes subjacents. 

3.1.9 - Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats 
al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades 
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per 
un certificat de conformitat a les esmentades normes.  

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en 
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al 
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació.  Si els productes als que es refereix aquest Article 
disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les especificacions 
tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui 
reconegut per Infraestructures.cat. 

Normes de referència 
- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.   
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.  
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.  
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.  
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports 

i altres àrees pavimentades.  
- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.  
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  
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- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les 
obertures.  

- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: 
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.  

- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: 
Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.  

- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació 
dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.  

- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació 
dels fins. Assaig de blau de metilè  

- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: 
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.  

- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: 
Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.  

- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi 
química. 

 TOT-U ARTIFICIAL 

3.2.1 - Definició 

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a capa de ferm. 
Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció 
mínima que s'especifiqui en cada cas. 

El material a utilitzar per l’execució dels paquets de ferm amb mescles bituminoses és a base de 
tot-ú artificial procedent de la pròpia obra o be de préstec. 

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions: 
- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.  
- Preparació del material, si s’escau, i transport al lloc d'utilització. 
- Estesa, humectació, si s’escau, i compactació del tot-u.  

3.2.2 - Materials 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent 
als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

3.2.2.1 - Característiques generals. 

Els materials per al tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o 
de grava natural. 

Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de Consell de 
Ministres d’1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 
2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest Article, i es declari 
l'origen dels materials, tal com s’estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries. Per a l’ 

utilització d'aquests materials s'exigeix que les condicions per al seu tractament i aplicació estiguin 
fixades expressament en el Plec. 

La Direcció d’Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s’hagin d’utilitzar materials la 
naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi. 

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o 
d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, 
puguin donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que 
puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

L'àrid siderúrgic d’acereria haurà de presentar una expansivitat inferior al cinc per cent (5%), 
segons la UNE-EN 1744-1. La durada de l'assaig serà de vint-i-quatre hores (24 h) quan el contingut 
d'òxid de magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i de cent seixanta-
vuit hores (168 h) en els altres casos. 

L'àrid siderúrgic procedent de forn alt no presentarà desintegració pel silicat bicàlcic ni pel ferro, 
segons la UNE-EN 1744-1. 

S’haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. Si es considera 
convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc 
potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats 
s’utilitzarà la NLT-326. 

3.2.2.2 - Composició química. 

El contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en SO3), determinat segons la 
UNE-EN 1744-1, serà inferior al cinc per mil (0,5%) on els materials estiguin en contacte amb capes 
tractades amb ciment, i inferior a l'u per cent (1%) en els altres casos. 

3.2.2.3 - Neteja. 

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que 
pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

En el cas dels tot-u artificials el coeficient de neteja, segons la UNE-EN 13043, haurà de ser inferior 
a dos (2). 

L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material del tot-u artificial haurà de complir allò 
indicat a la següent Taula. En cas de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, 
segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no 
haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors indicats a la Taula següent. 

T00 a T1 T2 a T4 
Vorals de T00 a T2 Vorals de T3 i T4 

EA>40 EA>35 EA>30

3.2.2.4 - Plasticitat. 

El material serà "no plàstic", segons la UNE 103104, per als tot-u artificials en qualsevol cas. 
En el cas de vorals no pavimentats, de les categories de trànsit pesat T32 i T4 (T41 i T42), es podrà 

admetre, tant per als tot-u artificials com per als naturals que l'índex de plasticitat segons la UNE 
103104, sigui inferior a deu (10), i que el límit líquid, segons la UNE 103103, sigui inferior a trenta (30). 

3.2.2.5 - Resistència a la fragmentació. 

El coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2, dels àrids per al tot-u artificial no haurà 
de ser superior als valors indicats en la següent Taula. 
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Valor màxim del coeficient de Los Angeles per als àrids del tot-u artificial 

Categoria de trànsit pesat 
T00 a T2 T3, T4 i vorals 

30 35 

Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions 
de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així com 
per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Àngeles podrà ser superior en cinc (5) unitats als 
valors que s'exigeixen a la anterior, sempre que la seva composició granulomètrica estigui adaptada al 
fus ZAD20, especificat a la Taula de l‘apartat 3.2.3 -.  

3.2.2.6 - Forma. 

En el cas dels tot-u artificials, l'índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons 
la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 

3.2.2.7 - Angulositat. 

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per als tot-u artificials serà 
del cent per cent (100%) per a ferms amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, del setanta-cinc per cent 
(75%) per a ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del cinquanta 
per cent (50%) per als altres casos.  

3.2.3 - Tipus i composició del material 

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels 
fusos fixats a la següent Taula  

Fusos granulomètrics dels tot-u artificials. Garbellat acumulat (% en massa) 
Tipus de 

tot-u 
artificial (*) 

 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 
ZA20 -- 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 

ZAD20 -- -- 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l’obertura del 
primer tamís que reté més d’un deu per cent en massa. 

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos 
terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

3.2.4 - Equip necessari per a l’execució de les obres 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut 
i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la 
Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 

3.2.4.1 - Central de fabricació de tot-u artificial 

La fabricació del tot-u artificial per al seu ús en ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat 
T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.  

En qualsevol cas, la instalꞏlació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions 
d'àrid i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim 
de fraccions per als tot-u artificials serà de dos (2).  

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària 
suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar 
la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti el 
funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar 
contaminacions entre elles. Aquestes tremuges haurien d’estar així mateix proveïdes a la seva sortida 
de dispositius ajustables de dosificació.  

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics; no obstant això, la Direcció 
d’Obra, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificials que es vagin a emprar 
en calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una 
superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).  

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser 
independents; almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà 
superior al dos per cent (± 2%).  

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos 
per cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.  

Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels 
components dintre de les toleràncies fixades.  

3.2.4.2 - Elements de transport 

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament 
neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per 
seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en servei. 

3.2.4.3 - Equip d’estesa 

En calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una 
superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra dels tot-u 
artificials s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a 
estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com 
de sistemes automàtics d'anivellació.  

A la resta dels casos la Direcció d’Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.   
En cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del 

material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-estesa 
(carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip 
d'estesa.  

Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra compleixen les 
toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel 
desgast.  

Les amplàries mínima i màxima d'estesa les fixarà per la Direcció d’Obra. Si a l'equip d'estesa 
poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar alineades 
amb les existents en l’estenedora.  

3.2.4.4 - Equip de compactació 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció 
suau.  

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar 
compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàlꞏlics.  
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El corró metàlꞏlic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no 
inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys 
quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.   

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa 
d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat 
que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).  

Els compactadors amb corrons metàlꞏlics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 
compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de 
la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin 
el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.  

La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una 
compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material 
granular ni enrotllaments.  

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de 
grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.  

3.2.5 - Execució de les obres  

3.2.5.1 - Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat per la Direcció d’Obra la corresponent 
fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del material (apartat 3.2.9 
-).  

Aquesta fórmula assenyalarà:  
- Si s’escau, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació.  
- La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric.  
- La humitat de compactació.  
- La densitat mínima a aconseguir.  
Si la marxa de les obres ho aconsella la Direcció d’Obra podrà exigir la modificació de la fórmula 

de treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, 
durant la producció, es depassessin les toleràncies granulomètriques establertes a la següent Taula.  

Característica Unitat 
Categoria de trànsit pesat

T00 a T1 T2 a T4 i 
vorals

Garbellat pels 
tamisos UNE-

EN 933-2 

> 4 mm % sobre la 
massa total 

± 6 ± 8
≤ 4 mm ± 4 ± 6

0,063 mm ± 1,5 ± 2

Humitat de compactació % respecte 
de la òptima ± 1 -1,5/+1 

3.2.5.2 - Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. 

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi 
d'assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 

Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el tot-u. La 
Direcció d’Obra, indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, 
si s’escau, a reparar les zones deficients. 

3.2.5.3 - Preparació del material. 

Quan els tot-u es fabriquin en central l'addició de l'aigua de compactació es realitzarà també en 
central, tret que la Direcció d’obra permeti expressament la humectació in situ. 

En els altres casos, abans d'estendre una capa es procedirà, si fos necessari, a la seva 
homogeneïtzació i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres 
procediments sancionats per a la pràctica que garanteixin, segons el parer de la Direcció d’Obra, les 
característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 

3.2.5.4 - Estesa del tot-u. 

Un cop acceptada la superfície d’assentament es procedirà a l'estesa del tot-u, en capes de gruix 
no superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions 
i contaminacions. 

Totes les operacions d'aportació d'aigua hauran de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. 
Després, l'única admissible serà la destinada a assolir, en superfície, la humitat necessària per a 
l'execució de la capa següent. 

3.2.5.5 - Compactació del tot-u. 

Aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir allò especificat en l'apartat 3.2.5.1 -
, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a arribar a la densitat especificada 
en l'apartat 3.2.7.1 -. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció 
dels resultats del tram de prova. 

La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del tot-u es realitza per 
franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys quinze 
centímetres (15 cm) de l'anterior i s’obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit, que serà del 
100 % del PM per a cada capa estesa. 

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es 
compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s’arribin no resultin 
inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa. 

3.2.6 - Tram de prova  

Abans d'iniciar-se la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per 
a comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'estesa i de compactació, i 
especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport similar en 
capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra. 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s’escau, entre els mètodes 
de control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec, i altres mètodes ràpids de control. 

La Direcció d’Obra, fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent 
metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant 
de la unitat d'obra definitiva. 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
- Si és acceptable o no la fórmula de treball: 

 En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u. 
 En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció 

parcial de l'assaig, modificació en els sistemes de posada en obra, correcció de la humitat 
de compactació, etc.). 

- Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista: 
 En el primer cas, definirà la seva forma específica d'actuació. 
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 En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips 
suplementaris. 

No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d’Obra hagi autoritzat l'inici en les 
condicions acceptades després del tram de prova. 

3.2.7 - Especificacions de la unitat acabada  

3.2.7.1 - Densitat. 

Per a les categories de trànsit pesat T00 a T4, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a 
una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, 
obtinguda en l'assaig Próctor modificat, segons la UNE 103501. 

3.2.7.2 - Capacitat de suport. 

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa 
(EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels especificats a la següents taula: 

Categories de trànsit pesat 
T00 a T1 T2 T3 T4 i vorals 

180 150 100 80 
Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa) 

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes 
(1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 

A més d’això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes 
(2,2). 

3.2.7.3 - Rasant, gruix i amplària. 

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d’Obra, la rasant de la superfície 
acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze 
milꞏlímetres (15 mm) en calçades amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni en més de vint milꞏlímetres 
(20 mm) a la resta dels casos. La Direcció d’Obra podran modificar els límits anteriors. 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 
inferior a l’establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior 
en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons 
l'apartat 3.2.10 - 

3.2.7.4 - Regularitat superficial. 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials 
allò fixat en la següent Taula, en funció del gruix total (e) de les capes que es vagin a estendre sobre 
ella. 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Gruix total de les capes superiors (cm) 
e ≥ 20 10 < e < 20 e  ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si 

existissin, haurien de corregir-se pel Contractista al seu càrrec. 

3.2.8 - Limitacions de l’execució  

Els tot-u es podran posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït 
alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades en l'apartat 
3.2.5.1 -. 

Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si això 
no fos possible, sobre els tot-u artificials es disposarà un reg d’emprimació amb una protecció mitjançant 
l'estesa d'una capa d'àrid de cobertura. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar altra unitat 
d'obra sobre els tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme del trànsit 
d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, havent de 
procedir a la seva reparació d’acord a les instruccions de la Direcció d’Obra. 

3.2.9 - Control de qualitat 

3.2.9.1 - Control de procedència del material. 

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries d'aquest punt o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat 
homologat, segons allò indicat a l'apartat 3.2.11 -, els criteris descrits a continuació per a realitzar el 
control de procedència del material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que 
corresponen a la Direcció d’Obra. 

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, 
determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma 
més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 
abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instalꞏlacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales 
o altres mètodes de presa de mostres. 

Per a qualsevol volum de producció previst, s'assajarà un mínim de quatre (4) mostres, afegint-n’hi 
una (1) més per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) o fracció, d'excés sobre cinquanta mil metres 
cúbics (50.000 m3). 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1.  
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 
- Coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2.  
- Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, si s’escau, blau de metilè, segons la UNE-EN 933-

9. 
- Índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3. 
- Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 
- Humitat natural, segons la UNE-103300. 
La Direcció d’Obra comprovarà a més: 

- La retirada de l'eventual montera en l'extracció del tot-u. 
- L'exclusió de vetes no utilitzables. 

3.2.9.2 - Control d’execució. 

3.2.9.2.1 - Fabricació  

S'examinarà la descàrrega a l’abassegament o en el tall, rebutjant els materials que, a primera 
vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en 
la fórmula de treball. 

S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 
segregació, llastres, plasticitat, etc.   
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Si s’escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus 
accessos. 

En el cas dels tot-u artificials preparats en central es portarà a terme la presa de mostres a la sortida 
del mesclador. En els altres casos es podrà dur a terme la presa de mostres en els abassegaments. 

Per al control de fabricació es realitzaran els següents assajos: 

ASSAIG UNE / NLT FREQÜÈNCIA
Matèria orgànica UNE-EN 103204 1 cada 5.000 m3

Coeficient de neteja NLT 172/86 1 cada 5.000 m3

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 2 cada 1.000 m3

Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 1 cada 5.000 m3

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 cada 20.000 m3

Equivalent de sorra (blau 
de metilè) 

UNE-EN 933-8 (UNE-EN 
933-9)

2 cada 1.000 m3 

Humitat natural UNE 103300 1 cada 5.000 m3

Próctor Modificat UNE 103501 1 cada 5.000 m3

Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 cada 5.000 m3

Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 cada 5.000 m3

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 
3.2.9.3 -) s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius.  

3.2.9.2.2 - Posada en obra  

Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran 
tots els materials segregats. 

Es comprovaran freqüentment: 
- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat per la 

Direcció d’Obra. 
- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 

 Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat. 
 El llast i la massa total dels compactadors. 
 La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics. 
 La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
 El nombre de passades de cada compactador.  

Els assaigs i freqüències que es duran a terme duran la posada en obra del tot-u seran els mateixos 
que estan especificats en l’apartat 3.2.9.2.1 - d’aquest plec: 

3.2.9.3 - Control de recepció de la unitat acabada. 

Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres 
(3) criteris següents a una (1) sola capa de tot-u: 

- Una longitud de cinc-cents metres (500 m) de calçada. 
- Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de camí. 
- La fracció construïda diàriament. 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats 

mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys 
una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm). 

Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans 
d'iniciar el mostreig. 

Els assaigs que es realitzaran seran el següents: 

ASSAIG ASTM / NLT FREQÜÈNCIA
Determinació de la 

densitat i humitat “in situ” 
pel mètode dels isòtops 

radioactius

ASTM D 6938 Mínim 5 mostres per lot 

Comprovació espessor 
“in situ” de la capa

 En els mateixos punts on 
es faran les densitats

Control geomètric final 
del camí (rasant, 

amplades i pendents)

Topografia 1 cada 20 m 

Assaig amb placa de 
càrrega de 60 cm

NLT 357 1 per lot3 

Les determinacions d'humitat i de densitat, en el cas d' utilitzar sonda nuclear o altres mètodes 
ràpids de control, aquests hauran estat convenientment calibrats en la realització del tram de prova. En 
aquest cas la determinació de la humitat i densitat es farà com a mínim una vegada cada dos-cents 
metres quadrats (200 m2).  

Es portarà a terme una determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de 
càrrega amb placa. 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte, en l'eix, canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no 
excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà 
l'amplària de la capa. 

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva 
execució i sempre abans de l'estesa de la següent capa, mitjançant la determinació de l'Índex de 
Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir allò especificat a l'apartat 
3.2.7.4 -. 

3.2.9.4 - Criteris d’acceptació en el control del material 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 % passa tamís 0,080 ≤ 2/3 % passa tamís 
0,40

Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 IP = no plàstic
Próctor Modificat UNE 103501 δPM≥ 2,10 t/m3

CBR NLT 111/58 CBR>20

Equivalent de sorra (blau de 
metilè) 

UNE-EN 933-8 (UNE-EN 933-
9) 

EA>30 (vorals T3 i T4) 
EA>35 (T2 a T4 i vorals de T00 

a T2) 
EA>40 (T00 a T1)

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 Coeficient ≤35 (T3, T4 i vorals) 
Coeficient ≤30 (T00 a T2)
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3.2.9.5 - Criteris d’acceptació en el control d’execució 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ 

Determinació de la 
densitat i humitat “in situ” 
pel mètode dels isòtops 

radioactius 

ASTM D 6938 δin situ > 100 % δPM (h 

mesura = -15 cm) 

Assaig amb placa de 
càrrega de 60 cm NLT 357 E2 > 80 MPa 

Cotes, amplades i 
pendents Topografia ε ≤ 15 mm 

3.2.9.5.1 - Capacitat de suport 

El mòdul de comprensibilitat de l’assaig amb placa de càrrega, en el segon cicle de càrrega (Ev2), 
serà superior a vuitanta megaPascals (80 MPa)  

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per u coma tres 
(1,3). 

- A més a més de l’anterior, la relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de 
carrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega, Ev1, no pot ser 
superior a dos amb dos (K≤2,2). 

De no arribar als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats.  

3.2.9.5.2 - Densitat 

La compactació de la base haurà d’assolir una densitat no inferior a la que correspongui al cent per 
cent (100%) de la màxima de referència. Els assajos de determinació d’humitat tindran caràcter indicatiu 
i no constituiran, per si sols, base d’acceptació o rebuig.  

3.2.9.5.3 - Gruix  

El gruix mitjà no haurà de ser inferior al previst en els plànols de seccions tipus. No més de dos (2) 
testimonis del lot podran presentar resultats individuals que baixin de l’especificat en un deu per cent 
(10%). 

Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior a l’especificat es procedirà de la següent manera: 
- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat, 

s’escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s’afegirà el 
material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per 
compte del Contractista. 

- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat i no 
existissin problemes d’entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la minva 
d’espessor amb l’addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

3.2.9.6 - Rasant  

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte no excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 3.2.5.3 -, ni existiran zones que 
retinguin aigua.  

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció 
d’Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix 
addicional necessari sense increment de cost per a infraestructures.cat.  Quan la tolerància sigui 
depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això 
no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 

3.2.9.7 - Regularitat superficial  

En el cas del tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada 
excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’escarificarà la capa en una 
profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar per compte 
del Contractista, al seu càrrec. 

- Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%).   

3.2.10 - Amidament i abonament 

L’amidament i abonament s’efectuarà per metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactat 
al 100 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat. 

S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera, de préstec o de la pròpia obra; qualsevol 
tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ, l’execució de les operacions de transport, 
abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de 
compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els 
medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

En el cas que el tot-ú s’estengui al damunt d’una subbase de tot-u natural de superfície irregular , 
els treballs corresponents a refinament i compactació al 98 % PN, prèvis a la colꞏlocació del tot-u 
artificial, està inclosa en el preu per m3 de tot-ú artificial.  

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú artificial són d’aplicació per a un material 
que ha d’acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina 
sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà d’aplicació 
un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb 
material de graveres properes a l’obra. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 100 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 
d’increment econòmic. 

No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 
d’un minvament de gruixos en les capes subjacents. 

3.2.11 - Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats 
al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades 
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per 
un certificat de conformitat a les esmentades normes.  
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El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en 
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al 
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació.  Si els productes als que es refereix aquest Article 
disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les especificacions 
tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui 
reconegut per Infraestructures.cat. 

Normes de referència: 
- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.  
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.  
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.  
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports 

i altres àrees pavimentades.  
- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.  
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  
- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les 
obertures.  

- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: 
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.  

- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: 
Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.  

- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació 
dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.  

- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació 
dels fins. Assaig de blau de metilè  

- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: 
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: 
Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa. 

- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi 
químic. 

4 - OBRES DE FORMIGÓ 

 FORMIGÓ 

Tipus de formigó Ocupació 

HM-20/P/20/I Regularització i anivellació de fonaments Cunetes de drenatge 
longitudinal 

HA-30/P/20/IIb Obres de drenatge transversal i llosa aqüeductes 
HA-30/P/20/IIa+Qa Murs i solera del canal, sobreeixidors i becs d’ànec 

4.1.1 - Definició 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, amb 
o sense la incorporació d’additius o addiccions , que desenvolupa les seves propietats per enduriment 
de la pasta de ciment  (ciment i aigua). 

Els formigons compliran les especificacions indicades en la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

4.1.1.1 - Formigó 

Les prescripcions tècniques fixades pel formigó armat d’obres hidràuliques són les següents: 
1) Tipus de ciment: 

A. En les obres hidràuliques es fixa la utilització d’un ciment amb una resistència 
característica de 32,5, havent-se de utilitzar ciments amb resistències majors en 
aquelles estructures que per motius resistents així ho requereixin. 

B. En les obres de regadiu, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, 
etc., es fixa la utilització d’un ciment sulforesistent tipus IIa+Qa. 

C. En les obres de revestiment de canals amb formigó en massa, i degut a la presència de 
sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d’un ciment mixt 
sulforesistent IIa +Qa més una addició de cendres volants, escòries d’alt forn o 
puzolanes (en una proporció d’aproximadament el 50%). 

2) Tipus d’ambient: Els formigons, en general, es projectaran per un tipus d’ambient com a mínim II-
a pels formigons enterrats i II-b pels formigons a l’aire lliure segons l’EHE degut a que la precipitació 
mitja anual en la zona afectada per les obres es inferior a 600 mm, i amb el tipus d’exposició que 
es determini per l’agressivitat del terreny i de l’aigua, ja sigui Qa, Qb o Qc, havent-se de comprovar 
sempre la presència de sulfats (guixos) per fixar aquest tipus d’exposició. Es detalla a continuació 
els diferents tipus d’ambient que com a mínim s’han de prescriure: 

 Formigons en massa per a cunetes i altres obres auxiliars (no enterrats): I. 
 Formigons en massa i armats per soleres, massissos i altres elements de canonades 

(enterrats): II-a. 
 Formigons armats per fonaments i encepats (enterrats): II-a 
 Formigons armats per a alçats, estreps, piles i taulers (no enterrats): II-b 
 Formigons en massa per a obres hidràuliques (p.e. canals):  I 

 Ciments sulforesistents. 
 Contingut mínim de 225 kg/m3. 
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 Formigons armats per a obres hidràuliques: IIa+ Qa 
 Ciments sulforesistents. 

3) Tipus de formigó: D'acord amb la seva resistència característica i ocupació s'estableixen les 
següents denominacions pel formigó del canal. 

4.1.2 - Materials 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del 
present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 

4.1.2.1 - Ciment 

4.1.2.1.1 - Definició. 

Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment 
amasats amb aigua, formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisi i 
hidratació dels seus constituents, 

4.1.2.1.2 - Condicions generals. 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepción de 
cementos. (RC-97)”, així com les fixades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

4.1.2.1.3 - Tipus de ciment. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de 
formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament 
d’aquesta unitat d’obra. 

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. En el 
cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. Per ales obres hidrauliques 
s’utilitzara sulforesistent. 

4.1.2.1.4 - Tipus de ciment en presència de sulfats. 

Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó 
es classifica segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clinker. 

 % SO4-2 
soluble sòls 

P.p.m. SO4-2 
aigües % C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 
% 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 
% 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 
% 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

4.1.2.1.5 - Subministrament i emmagatzematge. 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el 
tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa 
el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció 
contra el vent i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del 
terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa. 
Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de 
ciment. 

En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats de 
les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el 
pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, 
es colꞏlocarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs. 

4.1.2.2 - Aigua 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)”. 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes 
aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït 
eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es 
projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les 
aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, 
s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)”. 

4.1.2.3 - Àrid fi 

4.1.2.3.1 - Definició. 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm 
de malla (UNE 7050). 

4.1.2.3.2 - Condicions generals. 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)”. 

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de 
riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la 
seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros 

a utilitzar en formigons. 

4.1.2.3.3 - Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 
sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de les 
piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

4.1.2.4 - Àrid gruixut 

4.1.2.4.1 - Definició. 
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Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el 
tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 

4.1.2.4.2 - Condicions generals. 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)”. 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i 
trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada per 
la pràctica.  En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, 
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

4.1.2.4.3 - Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 
sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de les 
piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 
també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus. 

L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el 
procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense 
tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o 
altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui 
a un control massa freqüent de les seves característiques. 

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

4.1.2.5 - Àrids de les peces prefabricades 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 
- Sorres d'origen calcari 

 Grandària 0-3 naturals. 
 Grandària 3-6 artificials. 

- Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 
- Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

4.1.2.6 - Àrids de les cunetes 

L’àrid a emprar en el formigons per a formació de cunetes serà de tipus silícies i grandària màxima 
12 mm 

4.1.2.7 - Additius 

4.1.2.7.1 - Definició. 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que 
s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant l'amassat, 
amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós 
estats del formigó. 

4.1.2.7.2 - Ús. 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa 
del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a càrrec 
d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions previstes 
produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni 
representar un perill per a les armadures. 

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del 
primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 

4.1.2.7.3 - Condicions generals. 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 
- Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres. 
- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs 

de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin 
d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 

- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o 
suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color 
es mantindrà variable. 

- No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin clorurs, 
sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als límits 
equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas 
extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

- La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu. 
- L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, 

inclús a llarg termini. 
- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de 

ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per assegurar 
l'homogeneïtat de la seva concentració almenys durant deu (10) hores. 

- Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant 
o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la composició 
del producte. 

4.1.2.7.4 - Classificació dels additius. 

Els additius es classifiquen en: 
- Airejants. 
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 
- Retardadors. 
- Acceleradors. 
- Altres additius químics. 

4.1.2.7.4.1 - Airejants. 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant 
la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions 
microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del 
gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la 
seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics 
(fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de 
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materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids 
alquilsulfònics. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants 
compliran les següents condicions: 

- No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 
- No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, 

incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d’errades de fins a un 25% 
en la dosi de l'airejant. 

- Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, 
de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 

- El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 
- Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 
- A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del 

formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per 
cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica. 

- La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment. 
- No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la 

resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució 
d'elements de morter porós o de formigó celꞏlular. 

4.1.2.7.4.2 - Plastificants. 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen 
la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, 
és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que 
facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment 
llarga, i la segona és netament polar. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants 
compliran les següents condicions: 

- Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre 
plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

- El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 
siderúrgics, inclús a llarg termini. 

- No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 
- La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del 

ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 
- Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per 

a la qualitat del formigó. 

4.1.2.7.4.3 - Retardadors. 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de 
transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans 
dimensions, etc. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors 
compliran les següents condicions: 

- No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró 
fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 

- No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest. 

4.1.2.7.4.4 - Acceleradors. 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 
enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid 
desencofrat o posada en càrrega. 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, 
únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de 
precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta 
resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i 
com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra. 

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra 
de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat 
en temps fred. 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se 
en forma granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents: 

 Clorur 
càlcic

Clorurs 
alcalins 

Clorur 
magnèsic 

Aigua Impures
es

Clorur càlcic 
granulat

 94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en 
escates

 77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

  9,52 mm  (3 / 8")  6,35 mm  (1 / 4")  0,83 mm  (nº 20)
Clorur càlcic 

granulat
100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 
escates

100 % 80-100 % 0-10 % 

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment 
d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors 
compliran les següents condicions: 

- És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del 
formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, per determinar la 
dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables. 

- El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de 
l’accelerador en tota la massa. 

- El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la 
formigonera. 

- El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual 
accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat en la 
formigonera. 

- El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis. 
- El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el 

terreny. 
- No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades. 
- Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

4.1.2.7.4.5 - Altres additius químics. 
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En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que 
s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar l'execució 
de l'obra. 

Es classifiquen en: 
- Hidròfugs. 
- Curing compounds. 
- Anticongelants. 
- Desencofrants. 

4.1.2.7.4.5.1 - Hidròfugs. 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia és 
dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la 
presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, 
i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en 
reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació 
de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o 
d'emergència on no sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció 
o durabilitat. 

4.1.2.7.4.5.2 - Productes filmògens de curat. 
4.1.2.7.4.5.2.1 - Definició. 

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies 
horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període 
d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 

S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó 
després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

4.1.2.7.4.5.2.2 - Característiques. 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja 
barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o 
metàlꞏlic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 

El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un polvoritzador, 
en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  

El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi de 
no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una pelꞏlícula 
contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 

Aquesta pelꞏlícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats 
visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid filmògen 
pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l’aigua i 
els ions de calci. 

El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) 
mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent adquirir 
una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire comprimit. En 
l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no 
serà inferior a quatre (4). 

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 

- La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 
- La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies 

no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A. 
El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 

cinquanta milꞏligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) 
hores. 

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum 
natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 

El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de 
quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, i 
estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set 
dècimes de grau centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb 
més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), 
recorrent tota la superfície del tauler. La pelꞏlícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb 
el dit. Es considerarà seca quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pelꞏlícula es 
mantingui ferma. 

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al 
calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant. 

4.1.2.7.4.5.2.3 - Ús. 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
Anticongelants. 
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que 

el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
Desencofrats. 
Els desencofrats es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes 

perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 
En cap cas es permetrà l'ús de desencofrant que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, 

ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins 
d'ancoratge. 

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàlꞏlics. 

4.1.3 - Característiques 

4.1.3.1 - Tipus. 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la 
resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) 
de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen en la 
taula següent: 

TIPUS HM-15 HM-20 HA-25 HA-30 HA-35
fck 150 200 250 300 350

Les estructures de formigó en contacte permanent amb aigua comptaran amb formigó amb una 
classe d’exposició IIa-Qa. 

4.1.3.2 - Dosificació. 
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La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la 
seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms pels 
formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 

En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua sigui 
superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de 
formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 
correcció adequada. 

4.1.3.3 - Consistència. 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra 
i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats sense 
que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència segons 
la Norma UNE 83313. 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que 
figuren en la següent taula: 

CONSISTÈNCI
A 

ASSENTAMEN
T 

TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 
Plàstica 3 - 5 cm  1 cm 

Tova 6 - 9 cm  1 cm 
Fluida 10 - 15 cm  2 cm 

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de 
posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 

Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a 
obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, podent-
se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en els 
formigons executats. 

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i molt 
acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot allò que se’ls 
exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls 
hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen 
additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es realitzarà 
a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a 
fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 

4.1.3.4 - Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 
corresponent fórmula de treball. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, 
classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del formigó, els continguts 
en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, quantitat 
i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies 
admissibles seran les següents: 

- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
- El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball 

proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà 
la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptació de 
la fórmula proposada. 

La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte 
els següents punts: 

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 
Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta 

el Director d’Obra. 
El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix 

màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament 
en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim 
fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de 
fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del 
formigó tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni 
defectes superficials. 

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per 
l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis 
de colꞏlocació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director d’Obra. 

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els 
formigons armats. 

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que 
així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

Com a referència inicial en formigons colꞏlocats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades 
sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm. 

La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment amb peces 
prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó colꞏlocat a obra. 

Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat  del 
formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes 
derivats de resina de pi tipus VINSOL o equivalent. 

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques. 

4.1.4 - Execució 

4.1.4.1 - Formigó de neteja. 

Prèviament a la colꞏlocació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, 
es recobrirà el terreny amb una capa de formigó H-150 en un gruix de 10 cm. com a mínim, colꞏlocant-
se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

4.1.4.2 - Posada en obra. 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó 
i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si s’empren 
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conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures 
necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i 
temperatura. En cap cas, es tolerarà la colꞏlocació en obra d'embulls que acusin un principi 
d’enduriment, segregació o dessecació. 

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s’hagi 
executat la base drenant. 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) 
quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més 
d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que 
l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 

La colꞏlocació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui 
situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada 
descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, i 
que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin 
perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i 
procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 

En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix. 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada i 

procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada escorri al llarg de 
l'encofrat. 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres 
d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire pres, i vagi assentant 
uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un mode continu, es 
deixaran transcórrer almenys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements 
horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi assentat definitivament. 

4.1.4.2.1 - Posada en obra sota l’aigua 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es colꞏlocarà acuradament, en una taula 
compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o per 
altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de ser dipositat. Es tindrà 
especial cura en mantenir l'aigua tranquilꞏla en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de corrents que 
poguessin produir el deslavatge de la barreja. 

La colꞏlocació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament 
horitzontals. 

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge 
del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub final 
haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua. 

Quan el formigó es colꞏloqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i 
acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja colꞏlocat. Desprès 
s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, l'aigua 
sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja. 

4.1.4.3 - Compactació. 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per 
aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat. 

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 
eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que 
es produeixin segregacions locals. 

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície 
del formigó quedi totalment humida. 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la 
seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los 
transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a 
velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon 
(10 cm/s). 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 
cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, sent 
preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà 
el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat. 

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà a 
menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 
Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 

ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per 
acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre 
no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui 
les armadures. 

4.1.4.4 - Curat. 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es 
perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra,  segons  el  tipus de ciment emprat  
i  les  condicions climatològiques del lloc. 

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència 
característica fixada al projecte. 

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, 

com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una 
vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores de 
palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s’hauran de regar freqüentment. 

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) 
en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives. 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 
recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties 
necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment. 

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per 
polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació 
d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans del primer 
enduriment del formigó. 
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Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les 
superfícies que hagin de quedar ocultes. 

En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà 
d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi els 
vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de vint graus centígrads 
per hora (20° C/h). 

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la colꞏlocació de 
proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 

4.1.4.5 - Toleràncies. 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una 
regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 

- Superfícies vistes: cinc milꞏlímetres (5 mm). 
- Superfícies ocultes: vint-i-cinc milꞏlímetres (25 mm). 
- Solera del canal: tres milꞏlímetres (3 mm). 
Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 

- Superfícies vistes: cinc milꞏlímetres (5 mm). 
- Superfícies ocultes: trenta-cinc milꞏlímetres (35 mm). 

4.1.4.6 - Limitacions en l’execució. 

4.1.4.6.1 - Formigonat en temps fred 

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les 
quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus 
centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del 
matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu suficient 
per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini. 

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti 
d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, 
palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la gelada 
no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un 
grau centígrad sota zero (-1° C), la de la massa de formigó no baixi de cinc graus Celsius (+5 °C), i no 
s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc) la temperatura dels quals sigui inferior a 
zero graus Celsius (0 °C). 

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza 
ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus 
centígrads (5° C) i, a més a més, la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de cinc 
graus Celsius (5 °C). 

La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d’Obra. Mai es 
podran utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions 
clorur. 

En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es 
formigoni en temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
l’adormiment de les masses es realitzi sense dificultat. En el cas que s’escalfi l'aigua de pastat o els 
àrids, aquests hauran de barrejar-se prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no 
sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint amb posterioritat el ciment a la pastadora. El 

temps de pastat s’haurà de prolongar fins a aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense 
formació de grumolls. 

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, 
es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el seu 
cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 

La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads 
(5° C). 

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura 
inferior a zero graus centígrads (0° C). 

4.1.4.6.2 - Formigonat en temps calorós 

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una 
evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com durant la 
colꞏlocació del formigó. 

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu 
dessecament. 

Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. 
Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat. 

En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus 
centígrads (40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa del Director 
de l’Obra. 

4.1.4.6.3 - Formigonat en temps de pluges 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 
necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra. 

4.1.4.7 - Junts 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits en 
els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les condicions 
climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l’Obra. 

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la direcció 
dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps perquè 
les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps suficient previ al 
formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, saturant-lo sense entollar-lo. 
Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la compactació en les zones pròximes 
al junt. 

En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del 
mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 

En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa 
superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que segrega 
l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible parcialment, 
però sense separar-se de la massa de formigó. 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

55

 

4.1.5 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè 
les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)”. 

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la 
presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions que 
consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos 
l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà 
mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, 
l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 
armadures. 

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats 
pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida que 
certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec. 

Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 
degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 

- Designació de la central de fabricació del formigó. 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament. 
- Data de lliurament. 
- Nom del destinatari del formigó. 
- Especificació del formigó: 

 Fórmula de treball emprada. 
 Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
 Contingut de ciment. 
 Gruix màxim d’àrid. 
 Relació a/c. 
 Consistència. 
 Resistència. 
 Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 
 Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

- Designació específica del lloc de subministrament. 
- Quantitat de formigó.  
- Hora de càrrega del camió formigonera. 
- Identificació del camió. 
- Hora límit d’utilització del formigó. 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el 

Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes 
coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència de 
les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les 
toleràncies admissibles, comportarà pel Contractista l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el 
camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  següent. 

Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen, 
considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als 

obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions derivades 
del control de resistència fixades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

ASSAIGS UNE/NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
Control dels materials 

Aigua    
  

Substàncies dissoltes 7130      15 gr / l 
Sulfats expressats en SO42 7131   SO42   1 gr / l 

Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran
Clorurs en Cl  7178   Cl    6 gr / l 

Exponent d’hidrogen pH 7234  pH  5 
Substàncies orgàniques solubles en èter 7235      15 gr / l 

Sorra   
Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Colordissolució   Colorpatró     (   més 
obscur)

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  1 % 
Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. 0 % 

Fins que passen pel   0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  6 % 
Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wo  - Wf / Wf   10 % 

Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wo  - Wf / Wf   15 % 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. No n’ha de presentar

Material retingut pel   0.063 que sura en un líquid de  = 2 
gr/cm3 7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  0.5 % 

Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. IF  40 
Compostos de sofre 83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  0.4 % granulat sec 
Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. EA  75 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wf  - Wo / Wf   5 % 
Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 

Humitat 102 / 72 1 cada dia Ajust de l’aigua de la dosificació
  

Graves   
Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  0.25 % 
Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  5 % 

Fins que passen pel 
 0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  1 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wo  - Wf / Wf   12 % 
Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wo  - Wf / Wf   18 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. No n’ha de presentar
Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. CF  0.15 

Material retingut pel  0.063 que sura en un líquid de  = 2 
gr/cm3 7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  1 % 

Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Coeficient  40 
Compostos de sofre 83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m.  0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 m. Wf  - Wo / Wf   5 % 
Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
Ciments     

    
Resistència a 
compressió 

80101 1 cada 500 T    2 
DIES 

 7 
DIES 

28 DIES  

     (mín) (mín) (mín) (màx)  
         55 

A
30 -- 55 --  

         55 25 -- 55 --  
         45 

A
20 -- 45 65  

         45 -- 30 45 65  
         35 

A
13,5 -- 35 55  

         35 -- 20 35 55  
         25 -- 15 25 --  
    

Principi i fi 
d’adormiment 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I         TIPUS I - O  

     Despr
és 

Abans Despr
és 

Abans  

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  
    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    
     TIPUS I TIPUS I - O  

Agulles de  Le 
Chatelier 

80103 1 cada 500 T  55,45,
35 

Expansió  10 
mm 

Expansió  10 
mm 

 

Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,45,
35

PF  5 % PF  3.5 %  

Residu insoluble 80215 1 cada 500 T  55,45,
35 

RI  5 % RI 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,45,
35

Cl -  0.1 % Cl -  0.1 %  

Triòxid de sofre 80215 1 cada 500 T  55 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  
    45 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  
    35 SO3  4 % SO3  4 %  
    

Control de l’execució 
    

Dosificació   Plàstica   3 a 5   Vibrat enèrgic a obra 
Tova   6 a 9   Vibrat o apisonat 

    
Aigua i  ciment  Periòdicament  Tipus 

ambient
Relació 

màx. 
Contingut mín. ciment kg 

/ m3 
 

     A / C Formigó 
massa 

Formigó 
armat 

 

    I 0.65 200 250 
    IIa 0.60 - 275  
    II b 0.55 - 300 
    IIIa 0.50 - 300 
    IIIb 0.50 - 325  
    III c 0.45 - 350 
    IV 0.50 - 325 
    

Resistència  83301 /03 
/04 

2 sèries 6 provetes  
cada 100 m3 

    fest   fck                         

    
Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈNCI

A
ASSENTAMEN

T  
TOLERÀNCIA  

       Seca 0 - 2 cm 0 cm 
       Plàstica 3 - 5 cm  1 cm  
       Tova 6 - 9 cm  1 cm  
       Fluida 10 - 15 cm  2 cm  
    

Curat       fc  0.7 fck ; T  7 dies                       
    

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, 
havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 

La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent 
de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 

En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en 
les normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons la mateixa 
norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen 

additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d’afegir-lo, operació que 
es realitzarà a peu d’obra. 

En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 
comprés dins del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta 
freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, sent els 
sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 
característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no comprometent 
l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la resistència 
característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte les temperatures 
registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests assaigs amb mètodes 
d’auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l’experiència. 

En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si s’escau, 
dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà l’acceptació, reforç 
o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests assaigs, estudis i proves, a 
càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de qualsevol 
decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat 
i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

4.1.6 - Amidament i abonament 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment colꞏlocats a obra, mesurats sobre els 
Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, 

posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó 
segons les prescripcions del Director d’Obra. 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats 
del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes de neteja, i els excessos 
derivats de la falta de confinament lateral, com és el cas també de les capes de neteja. 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del 
gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns 
formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la fórmula de 
treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d’àrid de 20 
mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 
en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim 
tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats 
superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix, no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 
morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 
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 ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

4.2.1 - Definició 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que 
presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques milloren 
l’adherència amb el formigó, colꞏlocades en l’interior d’aquest per a resistir els esforços als que és 
sotmès. 

4.2.2 - Materials 

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les 
especificacions indicades als apartats 32.1 i 32.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi, així com a les UNE 36065 i UNE 36068. 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 
No s’acceptaran barres que presentin defectes superficials, esquerdes, bufaments o minves de  

secció superiors al quatre i mig per cent (4,5%) 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades tipus B-500-S 
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’article 87 i de l’annex 19 de la 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”o normativa vigent que la substitueixi. 
La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord 

amb allò indicat a l’apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent 
que la substitueixi 

La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material 
a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer. 

4.2.3 - Emmagatzematge 

Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la substitueixi. 

4.2.4 - Recepció 

Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de Control de 
Qualitat d’acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la 
“Instrucció de Formigó Estructural EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i 
homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats. 

4.2.5 - Execució 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats 
per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran totes 
les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o 
fang. 

Serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 

Les armadures es colꞏlocaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent. Es disposaran 
d’acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, 
mantenint mitjançant peces adequades la distància a l’encofrat, de manera que quedi impedit tot 
moviment de les armadures durant l’abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest 
embolcallar-les sense deixar coqueres. 

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la 
mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de l’extradós 
de plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens i garantir els recobriments, mínim de 3 cm. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 
aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Quan les barres es colꞏloquin en capes horitzontals separades, les barres de cada capa s’hauran 
de situar verticalment una sobre l’altra, de forma que l’espai entre les columnes de barres resultants 
permeti el pas d’un vibrador intern. 

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, serà igual o 
superior al valor més gran d’entre les següents: 

- Vint milꞏlímetres (20 mm) excepte en biguetes i lloses alveolars pretensades on s’agafaran quinze 
milꞏlímetres (15 mm). 

- El diàmetre de la més gran. 
- Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l’àrid. 
En el cas d’elements prefabricats es podrà valorar, en funció de cada cas, la disminució de les 

distàncies mínimes esmentades, prèvia justificació especial. 
La distància lliure entre la superfície exterior de l’armadura i el parament més pròxim haurà de 

complir amb allò establert a l’apartat 37.2.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 

També serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4.1 de la Instrucció EHE-08. 
Els empalmaments i cavalcaments hauran de venir expressament indicats en els Plànols, o en cas 

contrari es disposaran d’acord amb les ordres de la Direcció d’Obra. 
Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 

als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors. 
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d’obtenir de la Direcció 

d’Obra l’aprovació per escrit de les armadures colꞏlocades. 

4.2.5.1 - Especejaments. 

Com a norma general, el Contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 
d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades 
en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
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4.2.5.2 - Separadors. 

Per l’execució del canal, les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es 
sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i del gruix indicat en els 
plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter 
serà superior a 300 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paralꞏlels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació  dels productes de desencofrat abans de colꞏlocar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es colꞏlocaran abans que els encofrats. Abans de procedir 
al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

4.2.6 - Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els documents 
d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves 
característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així 
com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria 
siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula següent. 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
Control dels materials 

Identificació 36068 :94 Normativa vigent
Certificats 

d’adherència   (EHE ) 

Doblegat simple 36068:94 2 provetes cada  cada   
20 Tn. No han de presentar esquerdes 

Doblegat-
desdoblegat 36068:94 2 provetes cada  cada   

20 Tn. No han de presentar esquerdes 

Assaig de tracció 36068:94 2 provetes cada  cada 
200 Tn. TIPUS FY FS R FS / FY 

mínim: 3 assaigs B 400 S 400 440 14 1.05
B 500 S 500 550 12 1.05

Control geomètric 
Massa i secció 

transversal 36068:94 2 provetes cada  cada 
20 Tn.   %  

 6 - 25 -5 
 32 - 50 -4 
   

Ovalitat 36068:94 2 provetes cada  cada 
20 Tn.   màx - 

míx  

 6 - 8 1.0
 10 - 14 1.5
 16 - 25 2.0
 32 - 50 2.5

Corrugues 36068:94 2 provetes cada  cada 
20 Tn.  

a) amplada   a  1,20 a homologat
b) alçada   h  h homologat 

c) separació   s  s homologat
d) angle    =  homologat   

 
Control d’execució 

 

Longitud i disposició  Inspecció prèvia al 
formigonat segons plànols 

Armadura flexió 
ppal.  Inspecció prèvia al 

formigonat paraments exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia al 
formigonat rectes 

Lligams  Inspecció prèvia al 
formigonat immobilitat 

Rigidesa del conjunt  Inspecció prèvia al 
formigonat rígid 

Netedat  Inspecció prèvia al 
formigonat netes 

Recobriment  Inspecció prèvia al 
formigonat Tipus Elements en 

general 
Làmines, 

prefabricats

   ambient 250<=fck
400 fck400 250<=fck4

00
fck4

00
I 20 15 15 15
II 30 25 25 25
III 40 35 35 30

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de 
ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat 
i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

4.2.7 - Amidament i abonament 
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Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment colꞏlocats a obra, en base als 
plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les pesades 
unitàries als diferents diàmetres emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Els especejaments dels armats seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció 

d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació del sistema 
constructiu emprat per la seva colꞏlocació que és responsabilitat pròpia del Contractista. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la colꞏlocació, els 
separadors, falques, lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els 
cavalcaments necessaris, esnaca que no estiguessin detallats en els plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

 MALLES ELECTROSOLDADES D’ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

4.3.1 - Definició 

Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 
industrialitzats d’armats que es presenten en panells rectangulars constituïts per barres d’acer corrugat 
i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que per les seves 
característiques milloren l’adherència amb el formigó, colꞏlocades en l’interior d’aquest per a resistir els 
esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions prescrites en UNE 36092. 

4.3.2 - Materials 

Els elements que composen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros 
corrugats. Els primers compliran les especificacions de l’apartat 32.2 o de l’apartat 3 de l’annex 10 de 
la “Instrucció de fgormigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, així com amb les 
especificacions de la UNE 36092. 

Els filferros i barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. 
La secció equivalent dels filferros i barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig percent 

(95,5%) de la seva secció nominal. 
No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 
S’aplicaran totes les especificacions contingudes a l’apartat 33.1.2 de la “Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material 

a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer. 
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’article 87 i de l’annex 19 de la 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
Els panells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les separacions 

entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden ser en una direcció de 
50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a l’anterior no serà superior a tres vagades 
la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 

4.3.3 - Execució 

Els panells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats 
per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i manipulació. Es prendran totes 

les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o 
fang. 

Els panells es colꞏlocaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 
En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de la 

mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 
Els panells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 

l’encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d’aquelles durant l’abocament i compactació del 
formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en contacte 
amb aigua per garantir els recobriments. 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 
als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors. 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, l'aprovació 
de la colꞏlocació d'armadures. 

4.3.4 - Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels panells a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els documents 
d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves 
característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així 
com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria 
siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  
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ASSAIGS UNE / 
NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Control dels materials 
Identificació 36092  Normativa vigent 
Certificats 

d’adherència   ( EHE ) 

Doblegat simple 36092 2 provetes cada  cada 
20 Tn. No han de presentar esquerdes 

Doblegat-
desdoblegat 36092 2 provetes cada  cada 

20 Tn. No han de presentar esquerdes 

Desenganxament 36462 2 provetes p cada 500 
Tn. FD  0.35ASFY 

  mínim: 1 assaig  

Assaig de tracció 36401 2 provetes p cada 200 
Tn. TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 assaigs B 500 T 500 550 8 1,03
Control geomètric 

    
Massa i secció 

transversal 36092 2 provetes cada  cada 
20 Tn.   %  

    6 - 25 -5  
    32 - 50 -4  
       

Ovalitat 36092 2 provetes cada  cada 
20 Tn.   màx - 

mín  

    6 - 8 1.0  
    10 - 14 1.5  
    16 - 25 2.0  
    32 - 50 2.5  
    

Corrugues 36092 2 provetes cada  cada 
20 Tn.  

a) amplada   a  1,20 a homologat 
b) alçada   h  h homologat 

c) separació   s  s homologat 
d) angle    =  homologat    

    
Control d’execució 

    
Longitud i 
disposició  Inspecció prèvia al 

formigonat segons plànols 

Armadura flexió 
principal  Inspecció prèvia al 

formigonat paraments exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia al 
formigonat rectes 

Lligams  Inspecció prèvia al 
formigonat immobilitat 

Rigidesa del 
conjunt  Inspecció prèvia al 

formigonat rígid 

Netedat  Inspecció prèvia al 
formigonat netes 

Recobriment  Inspecció prèvia al 
formigonat Tipus Elements en general Làmines, 

prefabricats

   ambi
ent 250<=fck400 fck40

0 
250<=fck
400 fck400

   I 20 15 15 15
   II 30 25 25 25
   III 40 35 35 30

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de 
ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada panell. En l'assaig de 
tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada. 

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 
desenganxament per a cada diàmetre emprat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat 
i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

4.3.5 - Amidament i abonament 

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment colꞏlocats a obra, 
en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments o be per Kg 
aplicant els pesos unitaris als diferents panells emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Les característiques geomètriques dels panells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel Contractista, 

que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti 
l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva colꞏlocació que és responsabilitat 
pròpia del Contractista. 

Els preus inclouen el subministrament i la colꞏlocació de les malles, la diferència entre els 
especejaments i el ferro realment colꞏlocat a obra i la part proporcional de barres i ferros auxiliars 
destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors que 
mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ 

4.4.1 - Característiques generals 

4.4.1.1 - Definició 

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements de 
formigó fabricats en obra o en fàbrica que es colꞏloquen o munten una vegada adquirida la resistència 
adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de carreteres, murs de contenció, pous i qualsevol 
altre element, la prefabricació del qual estigui prevista en Projecte o altres, que a proposta del 
Contractista, siguin acceptables per la Direcció d’Obra. 

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretesat aquells elements 
constructius de formigó pretesat fabricats en instalꞏlacions industrials fixes i que es colꞏloquen o munten 
una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de les bigues per a passos inferiors o 
superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre element indicat en el projecte proposat pel Contractista 
i aprovat per la Direcció d’Obra. 

4.4.1.2 - Característiques geomètriques i mecàniques 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de qualsevol 
tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques 
acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de 
que es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. L’aprovació per la Direcció d’Obra, 
necessària davant qualsevol canvi, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li 
correspongui per la justificació presentada. 

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 
com a tals i aconsegueixi l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyarà a la seva proposta, descripció, 
plànols, càlculs i justificació de que l’element prefabricat proposat acompleix, en iguals o millors 
condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de  
que es tracti. Tanmateix presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la reducció del termini 
d’execució amb respecte al previst. 
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L’import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s’hagués realitzat segons el 
projectat. L’aprovació de la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la 
responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 

4.4.1.3 - Materials 

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva fabricació 
seran, com a mínim, els següents: 

- Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 per a elements en fàbrica. 
- Armadura B-500-S. 
Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les 

estructures de formigó armat com de formigó pretesat. 
Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser aprovats 

per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes tant a l’EHE-08 com al PG-3. 

4.4.1.4 - Expedient de fabricació 

El Contractista haurà de presentar a l’aprovació de la Direcció d’Obra un expedient en el què es 
recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació 
i de curat, detalls de la instalꞏlació en obra o en fàbrica, toleràncies i control de qualitat a realitzar durant 
la fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu manejament, transport i 
emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell 
d’acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d’Obra indiqui, per als 
elements en qüestió. 

L’aprovació per la Direcció d’Obra de la proposta del Contractista no implica l’acceptació dels 
elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents. 

4.4.1.5 - Encofrats 

Els encofrats i els seus elements d’enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, 
indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, per a que siguin complides les toleràncies d’acabat 
requerides en el present Plec. 

La Direcció d’obra podrà ordenar la retirada dels elements d’encofrat que no compleixin aquests 
requisits. 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les obres de 
formigó armat “in situ”. 

Els encofrats de fusta, s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest material 
tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, indeformabilitat, perfecte 
acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l’encofrat de fusta comú hauran d’humitejar-se abans 
del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti l’entumiment sense deformació. L’ús 
d’aquests taulers requeriran l’aprovació expressa de la Direcció d’Obra.  

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d’haver fet proves, i ho 

hagi autoritzat la Direcció d’Obra. 

4.4.1.6 - Formigonat de les peces 

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
L’ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l’experiència. 

Si s’utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la beurada 
uniformement, quedant la superfície totalment humida. 

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 
El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la tongada 

subjacent. 
La distància entre punts de vibrat i la duració d’aquest en cada punt s’han de determinar mitjançant 

assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la superfície pot indicar una 
compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts punts de vibrat breu que pocs de vibració 
prolongada. 

El vibrat s’efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. La 
compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d’ancoratge i en els angles de 
l’encofrat. 

Si el vibrat es fa amb l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar fermament subjectes i 
disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la massa. 

Altres mètodes de compactació hauran d’esta avalats per experimentació suficient, abans d’aplicar-
los a peces que hagin de ser utilitzades en obra. 

No s’establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d’iniciar el formigonat d’una 
peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa jornada.  

4.4.1.7 - Cura 

La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 
Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de corrents 

d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 
Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, davant la Direcció 

d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents aspectes: 
a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària. 
b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la 

màxima requerida. 
c) Màxima temperatura a què ha d’arribar-se. 
d) Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura. 
e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura 

ordinària. 
D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. 
Si durant el procés de cura d’una peça, es produeix avaria en la instalꞏlació, haurà de repetir-se el 

procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l’aire, durant un període mínim de set (7) dies. 
Totes les peces curades al vapor hauran de tenir, a més, un període addicional de cura normal de 

quatre (4) dies. 
Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua que 

compleixi l’exigit en aquest Plec. 
Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les resistències mínimes 

exigides per al transport, i abans d’iniciar-se aquest, la Direcció d’Obra podrà exigir l’ús d’un líquid de 
cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari. 

4.4.1.8 - Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa 
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L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. Simultàniament, es retiraran tots 
els elements auxiliars de l’encofrat. 

En totes les operacions de manipulació, transport, aplegament i colꞏlocació en obra, els elements 
prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables de les establertes com a 
límit en un càlcul justificatiu, que haurà de presentar el Contractista amb una antelació mínima de 30 
dies al de començament de la fabricació de les peces. 

Els punts de suspensió i recolzament de les peces prefabricades, durant les operacions de 
manipulació i transport, hauran de ser establertes tenint en compte l’indicat en el paràgraf anterior i 
clarament assenyalats en les peces, i inclús disposant en elles ganxets o ancoratges, o altres 
dispositius, especialment dissenyats per aquestes operacions de manipulació, aplegament i transport. 

El Contractista, per a ús personal, i a disposició de la Direcció d’Obra, haurà de redactar 
instruccions concretes de maneig de les peces, per a garantir que les operacions abans esmentades, 
es realitzaran correctament.  Còpia d’aquest manual d’instruccions es lliurarà a la Direcció d’Obra per 
al seu estudi i aprovació si procedeix. 

4.4.1.9 - Toleràncies geomètriques 

Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat altre indicació 
en els Plànols de Projecte: 

- Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la secció tipus  1%, 
no més gran de  15 mm.  

- Longitud de cada peça  10 mm. 
- Els fronts de cada peça tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric que el limita. 
- Les diferències que presentin les superfícies al recolzar una regla de dos metres, serà menor d’1 

cm. 
- Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10% en més i al 5% en 

menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set milꞏlímetres), respectivament. 
- Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les ocultes. 

4.4.1.10 - Control de qualitat 

El Contractista be per sí mateix o per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos per a 
comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les  característiques exigides. Els 
assaigs mínims a realitzar són els establerts per a les obres de formigó armat en un altre apartat 
d’aquest Plec. 

En els elements prefabricats de gran tamany es durà a efecte el control efectuant un mostreig de 
cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del formigó utilitzat per a fer 
una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 28 dies i efectuant una comparació amb assaigs de 
resistència no destructius. 

4.4.2 - Peces per a pous de registre 

4.4.2.1 - Definició 

Es defineixen com a tals aquells elements constructius de formigó, fabricats “in situ” o en taller, que 
es colꞏloquen o munten una vegada endurits. Inclou aquells elements que hagin estat projectats com 
prefabricats o fabricació la qual hagi estat proposada pel Contractista i acceptada per la Direcció d’Obra. 

4.4.2.2 - Materials 

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d’acomplir les condicions establertes en el present 
Plec. 

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els següents: 
- Formigó HA-25. 
- Armadura B-500-S 

4.4.2.3 - Característiques geomètriques i toleràncies 

En el disseny d’aquests elements es seguirà la Instrucció BS-5911 Part-I. 
Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 

mecàniques especificades en els Plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la 
seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques compleixin, 
en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. 
L’aprovació pel Director d’Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat de que li 
correspongui per la justificació presentada. 

4.4.2.4 - Característiques mecàniques 

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 
com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i justificació de que l’element 
prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat projectat, la funció 
encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. L’aprovació del Director d’Obra, en el 
seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit. 

4.4.2.5 - Junts 

Els junts entre els diferents elements que formen el pou es realitzaran amb un anell de material 
elàstic. Les característiques d’aquests junts compliran amb les especificacions recollides en el present 
Plec pels junts de tubs de formigó. 

El disseny d’aquests junts haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

4.4.2.6 - Control de qualitat 

Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I. 
El Director d’Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els elements 

prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces deteriorades en els assaigs 
de caràcter no destructiu per no haver arribat a les característiques previstes, seran a càrrec del 
Contractista. 

En el cas de peces de petit tamany, s’efectuarà un assaig d’aquest tipus per a cada cinquanta (50) 
peces prefabricades o fracció d’un mateix lot, repetint-se l’assaig amb altra peça si la primera no hagués 
arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot complet si el segon assaig és també negatiu. 
Les peces utilitzades en aquests assaigs seran a compte del Contractista. Qualsevol altre assaig o 
assaigs destructius que ordeni la Direcció d’Obra els farà abonant si no les compleixen i, en qualsevol 
cas, l’incompliment en dos assaigs d’un mateix lot de cinquanta peces o menys, autoritza a rebutjar el 
lot complet. 

Prèviament  a l’acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una prova per 
a comprovar la seva estanquitat amb una columna d’aigua de 3 metres. 

4.4.2.7 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  
Els pous de registre s’amidaran per unitat de cada tipus colꞏlocada en obra. 

4.4.3 - Jàsseres prefabricades de formigó armat  
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4.4.3.1 - Definició 

Es consideren com jàssera prefabricada de formigó armat, les que constitueixen productes 
estàndard executats en instalꞏlacions industrials fixes i que, per tant, no són realitzades a l’obra. 

4.4.3.2 - Emmagatzematge 

Les jàsseres s’emmagatzemaran en obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de 
suficient extensió i evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o 
deteriorar. 

4.4.3.3 - Recepció 

Les jàsseres no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més 
de tres coqueres en una zona de deu centímetres quadrats (0,1 m2) de parament, ni cap coquera que 
deixi vistes les armadures. 

Tampoc presentaran superfícies desrentades o arestes descantellades, senyals de discontinuïtat 
al formigonat o armadures visibles. 

Llevat autorització del Director, no es presentaran jàsseres amb fissures que condicionin la 
durabilitat de l formigó i l’acer. 

La fletxa horitzontal, no serà superior a la cinc-centèssima (1/500) de la longitud de la jàssera. 
El càlcul estructural podrà imposar condicions de bombat lateral i contrafletxa més restrictives que 

les esmentades. En aquest cas prevaldran les condicions definides en el projecte. 
El Director Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques, i en particular, 

el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament i esforç tallant de trencament, sobre un cert 
número de jàsseres. 

4.4.3.4 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  
Les jàsseres, s’amidaran per metres lineals de jàssera de cada tipus colꞏlocada en obra, mesurada 

sobre els plànols. 

4.4.4 - Corretja prefabricada de formigó 

4.4.4.1 - Definició 

Es consideren corretja prefabricada de formigó armat, les que constitueixen productes estàndard 
executats en instalꞏlacions industrials fixes i que, per tant, no són realitzades a l’obra. 

4.4.4.2 - Emmagatzematge 

Les corretges s’emmagatzemaran en obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de 
suficient extensió i evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o 
deteriorar. 

4.4.4.3 - Recepció 

Les corretges no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més 
de tres coqueres en una zona de deu centímetres quadrats (0,1 m2) de parament, ni cap coquera que 
deixi vistes les armadures. 

Tampoc presentaran superfícies desrentades o arestes descantellades, senyals de discontinuïtat 
al formigonat o armadures visibles. 

Llevat autorització del Director, no es presentaran jàsseres amb fissures que condicionin la 
durabilitat de l formigó i l’acer. 

La fletxa horitzontal, no serà superior a la cinc-centèssima (1/500) de la longitud de la corretja. 
El càlcul estructural podrà imposar condicions de bombat lateral i contrafletxa més restrictives que 

les esmentades. En aquest cas prevaldran les condicions definides en el projecte. 
El Director Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques, i en particular, 

el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament i esforç tallant de trencament, sobre un cert 
número de corretges. 

4.4.4.4 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  
Les corretges, s’amidaran per metres lineals de  corretja de cada tipus colꞏlocada en obra, 

mesurada sobre els plànols. 

4.4.5 - Pilar prefabricat de formigó armat 

4.4.5.1 - Definició 

Es consideren pilars prefabricada de formigó armat, els que constitueixen productes estàndard 
executats en instalꞏlacions industrials fixes i que, per tant, no són realitzades a l’obra. 

4.4.5.2 - Emmagatzematge 

Els pilars s’emmagatzemaran en obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de 
suficient extensió i evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o 
deteriorar. 

4.4.5.3 - Recepció 

Els pilars no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més de 
tres coqueres en una zona de deu centímetres quadrats (0,1 m2) de parament, ni cap coquera que deixi 
vistes les armadures. 

Tampoc presentaran superfícies desrentades o arestes descantellades, senyals de discontinuïtat 
al formigonat o armadures visibles. 

Llevat autorització del Director, no es presentaran jàsseres amb fissures que condicionin la 
durabilitat de l formigó i l’acer. 

La fletxa horitzontal, no serà superior a la cinc-centèssima (1/500) de la longitud del pilar. 
El càlcul estructural podrà imposar condicions de bombat lateral i contrafletxa més restrictives que 

les esmentades. En aquest cas prevaldran les condicions definides en el projecte. 
El Director Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques, i en particular, 

el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament i esforç tallant de trencament, sobre un cert 
número de pilars. 

4.4.5.4 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 

64
 

Els pilars, s’amidaran per metres lineals de pilar de cada tipus colꞏlocada en obra, mesurada sobre 
els plànols. El preu inclou la part proporcional de mènsules que pot  tenir el pilar. 

4.4.6 - Plaques prefabricades alveolars 

4.4.6.1 - Definició 

Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i  
inferior (també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alvèols com a forats 
longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 

4.4.6.2 - Recepció 

Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, 
la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la 
data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instalꞏlació si fos necessari. 
També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del 
producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 
sigui necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació 
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels 
materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l’ 
armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions 
de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació Cada placa ha de poder ésser 
perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posta en obra des del lloc i data de 
producció. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes 
i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament, superfícies 
deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el 
seu aspecte exterior. 

Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides a 
la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals 
estigui provada. 

4.4.6.3 - Subministrament i emmagatzematge 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat 
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar 
acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificació; 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials: 
- Resistència a compressió del formigó 
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer) 

- Resistència mecànica (per càlcul) 
- Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
- Durabilitat 
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera o  

altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la 
documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNE-EN  corresponent del 
producte. 

Sobre el producte es pot colꞏlocar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació 
i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen 
amb les especificades al projecte executiu  

L’element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els  
processos de transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra. 

Emmagatzematge: Les  lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports – que han 
de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, 
llevat d’indicació del propi fabricant  

4.4.6.4 - Normativa de compliment obligatori 

UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

4.4.6.5 - Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es realitzarà per m2 realment executats segons preu del quadre de preus. 

4.4.7 - Bloc de ciment 

4.4.7.1 - Definició 

El bloc de ciment es un element prefabricat fet amb morter de ciment o formigó per la construcció 
de murs i parets. Els blocs tenen forma prismàtica amb dimensions normalitzades i principalment amb 
forats. 
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4.4.7.2 - Característiques 

Els bocs de formigó emprats compliran l’establert en la norma europea UNE EN 771-3, on 
s’especifica les característiques i requisits de comportament del blocs. 

Els blocs hauran de disposar de marcatge CE. 
El bloc pot ser llis o rugós amb una cara vista o dues, segons l’especificat en els plànols.  

4.4.7.3 - Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es realitzarà dins la unitat de paret segons preu del quadre de preus. 

4.4.8 - Baixants de drenatge longitudinal. 

4.4.8.1 - Definició 

En la unitat d'obra de les baixants de drenatge longitudinal queden inclosos, sense que la relació 
sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La colꞏlocació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

4.4.8.2 - Execució 

Per les baixants prefabricades la superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà 
un pendent uniforme. Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent 
de terreny per conformar la transició de la baixant del talús. 

4.4.8.3 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), colꞏlocats, mesurats 

sobre el terreny. L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu 
que figura al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

4.4.9 - Ampits 

4.4.9.1 - Definició 

Els ampits a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 

- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge. 
- Encofrat i desencofrat de la part de ampit formigonada ‘in situ’. 
- Armadures i formigó. 
- Muntants i passamà metàlꞏlic, recobriment galvanitzats en calent sobre productes admissibles per 

al gruix de recobriment del metall galvanitzat. Segons norma UNE-EN ISO 1461:99. 
Qualsevol altre material o operació auxiliar necessari per a la correcta realització del ampit.. 

4.4.9.2 - Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  
Els ampits seran mesurats per metre de material usat per a la construcció de l’obra i l’abonament 

serà l’especificat al Quadre de preus i inclou totes les operacions necessàries per a la instalꞏlació. 

4.4.10 - Pericons 

4.4.10.1 - Definició 

A continuació es descriuen els pericons prefabricats per desguassos, ventoses, seccionaments i 
preses parcelꞏlàries. 

4.4.10.1.1 - Pericó per desguàs 

Pericó prefabricat de formigó armat per desguàs T1 i T2 de 1,0x1,0x1,0 m de dimensions interiors 
amb pota d'elefant amb dues gateres i doble reixeta de ventilació de 50x20 cm. 

El pericó per desguàs s’instalꞏlarà sobre solera de formigó HA-25 de 0,20 metres d'espessor i malla 
electrosoldada doble Ø10 cada 20 cm d'acer B-500-S i amb tapa de xapa galvanitzada. 

El conjunt de la tapa de xapa galvanitzada inclou: 
- Marc de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de plàstica tipus S6rs i 

cargols. 
- Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 80x40x2mm 
- 2 fulles de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç 

estructural. Zona d'unió de les portes amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 
frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap d'alumini per a cada porta.  

- 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

4.4.10.1.2 - Pericons ventosa 

Pericó prefabricat de formigó armat per ventosa de DN80/100 de 1,0x1,0x1,0 m de dimensions 
interiors amb pota d'elefant amb doble reixeta de ventilació de 50x20 cm. 

Pericó prefabricat de formigó armat per ventosa de DN150/200/250 de 1,5x1,5x1,5 m de 
dimensions interiors amb pota d'elefant amb doble reixeta de ventilació de 50x20 cm,  

Els pericons per ventoses s’intstal3ln sobre 15 cm de grava i inclouen el conjunt de tapa de xapa 
galvanitzada. 

El conjunt de la tapa de xapa galvanitzada inclou: 
- Marc de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de plàstica tipus S6rs i 

cargols. 
- Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 80x40x2mm 
- 2 fulles de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç 

estructural. Zona d'unió de les portes amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 
frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap d'alumini per a cada porta. 

- 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

4.4.10.1.3 - Pericons seccionaments 

Pericó prefabricat de formigó armat per seccionament de DN 100/150 de 1,5x1,5x2,0 m de 
dimensions interiors amb pota d'elefant ,amb dues gateres i  doble reixeta de ventilació de 50x20 cm. 
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Pericó prefabricat de formigó armat per seccionaments de DN 200/250/300 de 2,00x2,00x2,00 m 
de dimensions interiors amb pota d'elefant, amb dues gateres i doble reixeta de ventilació de 50x20 cm,  

Els pericons de seccionament s’instalꞏlen sobre solera de formigó HM-25 de 20 cm de gruix amb 
malla electrosoldada doble de Ø10 cada 20 cm d'acer B-500-S sobre una base de gaves de 10 cm 
d’espessor,  i inclou conjunt de tapa de xapa galvanitzada. 

El conjunt de la tapa de xapa galvanitzada per el pericó de 1,5x1,5x 2,0 m inclou: 
- Marc de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de plàstica tipus S6rs i 

cargols. 
- Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 80x40x2mm 
- 2 fulles de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç 

estructural. Zona d'unió de les portes amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 
frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap d'alumini per a cada porta.  

- 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 
El conjunt de la tapa de xapa galvanitzada per el pericó de  2,0x2,0x 2,0 m inclou: 

- Marc de xapa galvanitzada de 3 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de plàstica tipus S6rs i 
cargols. 

- Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 80x40x2mm 
- 2 fulles de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix amb tres plecs triangulars longitudinals per a reforç 

estructural. Zona d'unió de les portes amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 
frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap d'alumini per a cada porta.  

- 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

4.4.10.1.4 - Pericons preses parcelꞏlaries 

Pericó de formigó en massa per a presa parcelꞏlària DN50 a 63 o ventosa de DN 50, sense fons, 
de 0,60x0,60x0,70 metros de dimensions interiors amb 1 gatera  amb reixeta de ventilació de 10x25 
cm. 

Pericó de formigó en massa per a presa parcelꞏlària DN>63, sense fons, de 0,80x0,60x0,80 metros 
de dimensions interiors amb 1 gatera. 

Els pericons de presa parcelꞏlaria es colꞏlocaran sobre una base de graves i reblert, i inclouran la 
tapa en acer galvanitzat d’1 mm espessor amb maneta, doble frontissa, amb tancament amb cadenat.  

4.4.10.2 - Amidament i abonament 

L’amidament i abonament del pericó per desguàs es farà per unitat realment colꞏlocada segons el 
preu que figura en el quadre de preus. Aquest preu inclou el pericó, solera de formigó, malla doble 
electrosoldada, el conjunt de tapa galvanitzada, el formigonat en segona fase de les gateres amb 
formigó HM-20, excavació, càrrega i transport a abocador o lloc d'aplec intermedi, encofrat i 
desencofrat, reblert amb material de la pròpia obra, càrrega i transport del pericó, així com posada en 
obra. No s'inclou el formigonat de massís de formigó en la derivació. 

L’amidament i abonament del pericó per ventosa es farà per unitat realment colꞏlocada segons el 
preu que figura en el quadre de preus. Aquest preu inclou el pericó, el conjunt de tapa de xapa 
galvanitzada, la base de grava, l’excavació, càrrega i transport a abocador o lloc d'aplec intermedi, 
encofrat i desencofrat, reblert amb material de la pròpia obra, càrrega i transport del pericó, així com 
posada en obra. 

L’amidament i abonament del pericó per seccionament es farà per unitat realment colꞏlocada 
segons el preu que figura en el quadre de preus. Aquest preu inclou el pericó, el conjunt de tapa de 
xapa galvanitzada, la solera de formigó, la malla electrosoldada doble. la  base de graves, el formigonat 
en segona fase de les gateres amb formigó HM-20, excavació, càrrega i transport a abocador o lloc 
d'aplec intermedi, encofrat i desencofrat, reblert, càrrega i transport del pericó, així com posada en obra. 

L’amidament i abonament del pericó per presa parcelꞏlaria es farà per unitat realment colꞏlocada 
segons el preu que figura en el quadre de preus. Aquest preu inclou el pericó, la base de graves i reblert, 
la tapa d’acer galvanitzat amb maneta, les frontisses, i el tancament amb cadenat, així mateix també 
inclou l’excavació, reblert, càrrega, transport i colꞏlocació en obra. 

La resta de pericons també s’amidaran i abonaran per unitat realment colꞏlocada segons el preu 
que figura en el quadre de preus. 

 ENCOFRATS I MOTLLES 

4.5.1 - Definició 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

4.5.2 - Materials 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada 

a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

4.5.3 - Execució 

4.5.3.1 - Generalitats. 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació expressa 
del Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment 
eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 
justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del 
Director de les Obres. 

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir 
substàncies perjudicials pel formigó. 

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al 
formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva 
neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no 
deixin fugir les pastes durant el formigonat. 

Es obligatori l’ús de desencofrant. 
Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa 

necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics 
produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals en 
el formigó, ni durant la colꞏlocació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran 
moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc milꞏlímetres (5 mm). 

Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal 
de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es 
disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l’element, 
aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els 
paraments de  les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions, 
ressalts ni rebaves superiors a cinc milꞏlímetres (5 mm) d’alçada. 
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Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les 
parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de 
permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical  i  
horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions 
de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d’Obra i 
s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies. 

Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu 
interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que 
no es moguin durant la colꞏlocació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin 
en l’interior de la massa de formigó fresc. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin 
ben realitzades colꞏlocant si és necessari angulars metàlꞏlics en les arestes exteriors dels encofrats, o 
utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la utilització 
de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 milꞏlímetres (5 
mm) en les línies de les arestes. 

Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 
l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” i estar aprovats pel Director de l’Obra. 
Com a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis 
solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol 
altre producte anàleg. Durant la seva aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals 
o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior 
colꞏlocació del revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es 
tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 

Motlles. 
Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament 

rectificats i netejats. 
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en 

determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada 

siguin independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar moviments 
relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, i 
com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles. 

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les 
seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la seva 
forma correcta. 

Encofrats de fusta. 
Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i 

del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l’ús d’un 
segellat adequat. 

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta 
estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa 
o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d’aquests serà 
inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes i no 
regirades, paralꞏleles a la major dimensió de la peça. 

Encofrats i motlles per formigó pretensat. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats en les 

zones d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als ancoratges. Es 

comprovarà que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les peces que en ells es 
formigonin i resisteixen adequadament la redistribució de càrregues que s’origina durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l’esforç de pretensat al formigó. Especialment, els encofrats i motlles han 
de permetre, sense impediments, l’escurçament dels elements que en ells es fabriquin. 

Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler continu 
que es construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal d’aquesta es 
realitzarà per mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-hi les armadures 
passives i les beines de pretensat. 

Desencofrat. 
El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 

necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat en 
funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 

El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats 
tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s’hagin produït 
temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d’enduriment del 
formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals s’hauran de retirar abans dels 
set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment. 

El Director de l’Obra  podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) 
respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 

El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per 
formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació 
de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de què 
els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 

Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran 
arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 

4.5.4 - Amidament i Abonament 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment 
encofrada mesurada en les plànols. Es diferencia el encofrat del canal i el de la resta d’obres. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no 

figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats 

deixats al formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de curat, etc... 

Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels seus 
laterals i fons. 

Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el 
pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats 
superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 
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Així mateix no seran d’abonament la impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció 
i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, i matavius o remats singulars definits en plànols, o donar un acabat hidràulic a la 
cara vista. També inclou la colꞏlocació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 
xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, 
anivellació i rasanteig de superfícies així com les actuacions necessàries per realitzar el junt de solera. 

 OBRES VARIES 

4.6.1 - Cunetes de formigó 

4.6.1.1 - Definició 

Les cunetes revestides previstes en les obres del canal s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3. 

4.6.1.2 - Execució 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu 
metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

L’àrid a emprar en el formigons per a formació de cunetes serà de tipus silícies i grandària màxima 
12 mm 

4.6.1.3 - Amidament i abonament 

L' amidament serà per m de cuneta formigonada de cada tipus, i l'abonament s'efectuarà aplicant 
a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, 
allisada, formigonat, junts, encofrat, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar 
necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.6.2 - Marcs per drenatges 

4.6.2.1 - Definició 

Els marcs de drenatge transversal es realitzen de formigó armat in situ pel que no són d aplicació 
prescripcions addicionals. 

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
- L’excavació necessària. 
- El subministrament i colꞏlocació dels materials (formigons, acer,...) 
- L’encofrat i desencofrat. 
- L’adequació del terreny entorn el broc. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta execució 

d’aquesta unitat. 
- Característiques dels marcs segons plànols. 

4.6.2.2 - Amidament i abonament 

Els marcs de formigó armat es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior. 
A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

El preu comprèn la excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels 
materials resultants, encofrat, mostres, els talls per junts, així com el reblert fins a peu de talús amb 
terres o formigó i qualsevol material, maquinaria o element auxiliar necessari per al correcte acabament 
de l’obra. 

4.6.3 - Brocs i emmacats 

4.6.3.1 - Definició 

Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de 
les obres de drenatge i/o colꞏlectors. 

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
- L’excavació necessària. 
- El subministrament i colꞏlocació dels materials (formigons, acer,...) 
- L’encofrat i desencofrat. 
- L’adequació del terreny entorn el broc. 
- La realització de l’emmacat amb pedra de 30 cm de gruix. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta execució 

d’aquesta unitat. 

4.6.3.2 - Execució 

Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada 
en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 

4.6.3.3 - Amidament i abonament 

Les embocadures, i emmacats del drenatge es mesuraran per unitats realment executades. 
El preu que figura al Quadre de preus l’ excavació, posterior reblert,subministrament, transport i 

colꞏlocació de cada unitat. 

 JUNTS  

4.7.1 - Definició. 

Es defineix com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de proporcionar als 
mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin absorbir, sense esforços 
apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les variacions de temperatura o reològiques 
del formigó. 

També s’entendrà com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de proporcionar 
als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin absorbir, sense esforços 
apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre aquests. 

Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les junts s’anomenen junts 
d’estanqueïtat. 

4.7.2 - Materials 

4.7.2.1 - Cautxú-betum 

Compost de cautxú-betum de dos components que es barregen per produir un líquid viscós, que 
una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 

Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
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No ha de presentar termoplasticitat. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 

forats, a més de ser sensiblement planes. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de colꞏlocar el màstic, i 

no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

4.7.2.2 - Làmina cautxú-betum. 

Làmina impermeable, preformada, flexible i autoadhesiva, formada per una capa suport de polietilè 
d’alta densitat entrecreuat, que li proporciona una estabilitat dimensional, alta resistència a la ruptura, 
perforació i impactes, i un compost de cautxú-betum. 

Les cintes de cautxú-betum compliran les següents especificacions: 
- Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la ruptura. 
- Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
- Norma ASTM E154 pel que fa referència a la resistència al punxonament. 
- Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament de la pelꞏlícula de polietilè. 
- Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament del compost. 
- Norma ASTM D1004 pel que fa referència a la resistència al esquinçament. 
- Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  al formigó imprimat. 
- Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  amb ell mateix. 
- Norma ASTM D570 pel que fa referència a la impermeabilitat a l’aigua. 
- Norma ASTM E96 pel que fa referència a la permeabilitat a la humitat. 
- Norma ASTM D543 pel que fa referència a la resistència ambiental. 
Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) centímetres. 
Les superfícies suport han de ser planes. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 

forats. 
L’aplicació es realitzarà en fred. 
S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant-hi la pressió suficient i de manera que no quedi aire. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
El gruix de la làmina no serà inferior a un (1) milꞏlímetre i mig. 
S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de colꞏlocar el màstic, i 

no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

4.7.2.3 - Perfil d’escuma de polietilè 

Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèlꞏlula tancada. 
L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 

- Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capilꞏlar. 
- Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
- Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 
Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es colꞏlocaran en el suport amb cola. 
Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els deformin, 

aplicant-se de manera que quedi comprimit entre un vint-i-cinc (25) per cent i un cinquanta (50) per cent 
del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del màstic d’estanqueïtat. 

No ha de presentar absorció d’aigua. 
Ha de ser compatible amb els màstics d’estanqueïtat utilitzats. 
No s’emprarà amb màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 
El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) milꞏlímetres. 
El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) milꞏlímetres. 

4.7.3 - Execució 

Segons les parts que formen una junta, els materials emprats per realitzar-la i els tipus de formigó 
que la composen, les junts es realitzaran segons les especificacions de la taula . 

En aquesta s’assenyalen les diferents junts que es poden realitzar en funció de l’element 
impermeabilitzant. Així doncs, donat l’element impermeabilitzant a utilitzar, els tipus de formigó que 
constitueixen la junta així com la seva tipologia, es presenten les diferents possibilitats en l’execució del 
fons i de la protecció per aquest element. 

Els màstics d’estanqueïtat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 
No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els màstics 

d’estanqueïtat aplicats en calent. 
La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les especificacions 

recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director d’Obra i les regles de bona pràctica. 
El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució de les junts, fins al grau 

d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n puguin derivar 
reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar correctament aquesta unitat d’obra. 

Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes unions 
correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i soleres). 

S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 
Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions entre 

ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà els que s’han 
emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 

Els productes emprats en les junts hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 
Les imprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a superfícies 

humides i poroses. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 

forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 
Les imprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) hora, i 

sense que passin més de vint-i-quatre (24) hores. 
El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant la polvorització de productes filmògens, que 

compliran les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan 
aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 

4.7.4 - Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels materials 
utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec,  documentant-los  amb  els  certificats  del  
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fabricant  relatius  a  la  seva idoneïtat, i en el seu defecte,  amb  els  assaigs que siguin necessaris per 
a garantir-la. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    

CONTROL DELS MATERIALS
    

Morter   Veure aigua, sorra i ciment en l’article “Formigó”. 

Additius   Veure certificats fabricants (fibres de polipropilè, 
emulsions sintètiques, retardadors) 

Massilles i bandes   
Veure certificats fabricants ( poliuretà, polisulfur, cautxú-

betum 
bandes PVC, bandes hidroexpansives) 

CONTROL DE L’EXECUCIÓ
    

Treballs previs  Totes les junts Neteja, bufat i raspallat dels suports 
Imprimació  Totes les junts Tipus d’imprimació i interval de temps mínim i màxim 
Massilles  Totes les junts em  ep 
Bandes  Totes les junts Segons les especificacions d’aquest Plec 

Resistència del 
morter  2 sèries 6 provetes  cada 

dia fest   fck 

Curat  Totes les junts Polvorització de líquid filmògen 
    

La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent 
de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i 
del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

4.7.5 - Amidament i abonament 

Les junts s'amidaran per metres lineals (ml) realment colꞏlocades a obra, mesurades sobre els 
Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució en 

les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 
Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les junts així com el acabat superficial llis de la 

junta. 
Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar necessària 

per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de la junta d’estanqueïtat, 
en especial, de l’element impermeabilitzant. 

S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 
S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les peces 

especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanqueïtat. 
No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials que 

comportaran modificacions en els materials. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir els defectes, incloent-hi les coqueres. 

No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els sobrecostos 
derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
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5 - OBRES AMB ELEMENTS 
METÀLꞏLICS NO 
ESTRUCTURALS. 

 TAPES I PLATAFORMES D’ENTRAMAT METÀLꞏLIC 

5.1.1 - Generalitats 

Plataformes d’entramat metàlꞏlic són peces formades per un entramat de platines metàlꞏliques 
posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en l’estructura portant de l’obra, 
permeten el pas de persones i vehicles sobre passarelꞏles, buits, pericons, pous, etc. 

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se les 
anomena tapes d’entramat metàlꞏlic. 

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la 
resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció relativa a les accions a considerar en 
el Projecte de Ponts de Carreteres”. 

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la 
norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’ “Ordenza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo”. 

5.1.2 - Materials 

Les reixetes i tapes metàlꞏliques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les dimensions 
geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels vehicles o possibles 
sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d’acer galvanitzat en calent. 

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quiloponds per milꞏlímetre 
quadrat (50 Kp/mm2)  i un percentatge d’allargament del vint-i-dos per cent (22%). 

5.1.3 - Tipologia 

L’entramat metàlꞏlic o reixeta constarà d’una família de platines paralꞏleles  i equidistants posades 
de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o rodons normals a les anteriors, elements 
de repartiment, també paralꞏleles i equidistants entre si que estaran soldades a les platines portants i 
pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara superior. 

5.1.4 - Execució 

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense 
necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran vorellades en tota la seva 
perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant les platines 
portants com als elements de repart que l’escometen. 

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es colꞏlocarà, durant l’execució de l’estructura 
portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui en els Plànols. L’assentament 
serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre l’element produeixi cap moviment. 

Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l’entramat a l’estructura 
portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons discontinus de no menys de dos 
milꞏlímetres (2 mm) de garantia, cinquanta milꞏlímetres  de longitud (50 mm) i separats no més de quatre 
cents cinquanta milꞏlímetres (450 mm). La soldadura s’executarà d’acord amb l’estipulat en aquest Plec. 
Si la fixació es realitzes mitjançant grapes, aquestes seran del model subministrat pel fabricant de la 
reixeta i es disposaran amb una separació no superior a cinquanta centímetres (50 cm). 

5.1.5 - Amidament i abonament 

Les reixetes i tapes per a tancament de pericons, pous i buneres estan inclosos en les 
corresponents partides i en cas de no ser així s’abonaran per unitat colꞏlocada (ut). 

Les plataformes i reixetes d’entramat metàlꞏlic s’amidaran per metres quadrats (m2) realment 
colꞏlocats. Incloent la part proporcional de perfils de suport amb la seva protecció anticorrosiva i els 
elements de fixació que calguin per unir les diferents peces entre elles. 

S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

 TAPES DE XAPA LLISA  

5.2.1 - Generalitats 

La tapa de xapa llisa per a pericons per desguàs està formada per 2 fulles de xapa galvanitzada 
de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç estructural. Zona d'unió de les portes 
amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap 
d'alumini per a cada porta., marc de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de 
plàstica tipus S6rs i cargols; Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 
80x40x2mm i 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

La tapa de xapa llisa per a pericons per ventoses està formada per 2 fulles de xapa galvanitzada 
de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç estructural. Zona d'unió de les portes 
amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 frontisses 100x60 estàndard i 6 reblons de cap 
d'alumini per a cada porta, Marc de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix fixat a l'arqueta amb tacs de 
plàstica tipus S6rs i cargols; Barra de suport desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 
80x40x2mm i 1 maneta abatible per a cada porta de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

La tapa de xapa llisa per a pericons per seccionaments està formada per 2 fulles de xapa 
galvanitzada de 2 mm de gruix amb un plec triangular longitudinal per a reforç estructural. Zona d'unió 
de les portes amb 3 plecs de reforç i encalç. Unió amb el marc amb 2 frontisses 100x60 estàndard i 6 
reblons de cap d'alumini per a cada porta; Marc de xapa galvanitzada de 2/3 mm de gruix (en funció de 
les dimensions de l’arqueta) fixat a l'arqueta amb tacs de plàstica tipus S6rs i cargols; Barra de suport 
desmuntable sobre dos suports fixats a l'arqueta de 80x40x2mm i 1 maneta abatible per a cada porta 
de 100x30 estàndard, frontissa i cadenat. 

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa poden transitar vehicles, es comprovarà la 
resistència de les tapes i plataformes, d’acord amb el disposat en la “Instrucción relativa a las acciones 
a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la 
norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’ “Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
del Trabajo”. 

5.2.2 - Materials 

L’acer constitutiu de les xapes  serà d’alguna de les qualitats definides en la norma UNE-EN 10025. 

5.2.3 - Amidament i abonament 

Les plataformes i tapes de xapa s’amidaran per metres quadrats (m2) realment colꞏlocats, incloent 
la part proporcional d’estructura de suport i perfils de reforç, tant perimetrals com intermitjos. 

L’abonament de les tapes de xapa llisa dels pericons es realitza en l’abonament dels pericons. 
S’abonaran als preus que apareguin al Quadre de preus. 

 TANCAMENTS 
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5.3.1 - Parets 

Els materials a emprar tindran una qualitat homologada. Per aquest motiu tindran segell de qualitat, 
per exemple INCE, o certificació de producte per part d’AENOR. A més a més es valorarà 
l’enregistrament de l’empresa per apart d’AENOR. 

Tipologia de materials a emprar en l’edifici de control: 
Teules: 
Material:  Ciment. 
Maó obra vista: 
Material:  Formigó. 
Perfileria finestres: 
Material:  Alumini anonitzat. 
Persianes finestres: 
Material:  Alumini injectat. 
Finestres de lamel.les: 
Material:  Alumini injectat 
Els tancaments exteriors dels edificis de control es realitzaran amb obra vista realitzada amb maó 

de formigó tipus “pieza hueca” de dimensions 14.5 cm d’ample, 29.5 cm de llarg i 5 cm de gruix i de 
color gris, colꞏlocat en aparell a trencajunt de pla amb les juntures de filades i verticals enfonsades 7 
mm. 

En els tancaments exteriors es colꞏlocaran juntes de dilatació. La distribució d’aquestes juntes 
s’estudiarà en funció de les dimensions del tancament. 

En els tancaments realitzats en bloc de formigó amb cara vista, haurà d’estudiar-se conjuntament 
amb la distribució de juntes de dilatació, la distribució d’armat vertical i horitzontal (en cas de ser 
necessari) així com els ancoratges als pilars. 

Les parets realitzades amb obra vista es tractaran com a tal a dues cares, es a dir, obra vista neta, 
amb juntes esfonsades, etc., quan sigui visible per les dues cares. 

L’obra vista es realitzarà amb acabats de qualitat. Això vol dir, per exemple, que es comprovarà la 
planeitat dels junts horitzontals i la alineació vertical dels junts verticals; la homogeneïtat dels gruixos 
dels jutns, i en particular, del primer i del darrer junt horitzontal; etc. 

Els buits de les finestres i de les portes exteriors s’han d’ajustar a l’obra vista (modulació d’amplada: 
n x ((½ ó 1) x ample maó); modulació d’alçada: n x (1 x gruix maó + 1 x gruix llaga). 

Amb la primera filada d’obra vista, es replantejaran totes les obertures i trams amb les mesures 
definitives dels elements industrials (pavès, U-glass etc), de manera que s’asseguri el perfecte encaix 
de tots els elements.  

S’haurà d’assegurar la horitzontalitat i anivellament de totes les filades en tot el perímetre del 
tancament, per el que s’emmarcaran nivells cada 4-5 filades. 

Els tancaments interiors de l’obra vista es realitzaran amb parets realitzades amb totxana de 10 cm 
de gruix. 

En les façanes amb cambra d’aire es colꞏlocarà una làmina antihumitat entre el forjat o element 
horitzontal d’arriostrament i la primera filada, i a una alçada igual o superior a 10 cm en el tancament 
interior, recolzant-se en un reblert de morter que haurà quedat llis i net. Els solapaments de la làmina 
no seran inferiors a 10 cm. 

Es deixarà sense reomplir de morter una juntura vertical cada 1,5 m de façana, en la primera filada 
recolzada damunt de la barrera antihumitat (tancaments amb cambra d’aire, sense aïllant). 

Els tancaments interiors dels edificis de control es realitzaran amb parets realitzades amb gero o 
totxana, de 15 cm de gruix. 

Entre la filada superior dels tancaments interiors i el forjat o element horitzontal d’arriostrament es 
deixarà una folgança de 2 cm que es reomplirà posteriorment, i al menys havent-hi transcorregut 24 
hores, amb morter de ciment. 

5.3.2 - Portes 

Els bastiments de les portes metàliques seran de perfil d’acer galvanitzat. 
Les portes metàl.liques tindran reforços horitzontals a menys de 600 mm, és a dir i en aquesta 

obra, un mínim de 3. 
Les portes metàl.liques tindran bisagres separades un màxim de 600 mm, és a dir i en aqueta obra, 

un mínim de 4 donat que les extremes es situen el més allunyat possible del centre per tal de resistir 
els esforços de la porta. 

L’alçada lliure de les portes exteriors de les sales de cabines, sales de transformadors i sala de 
quadres ha de ser 2400 mm. 

Les portes duran reixes de ventilació amb reixetes i fiultres pels insectes i la pols. 
Els marcs de les reixes de ventilació de les portes metàl.liques estaran separades dels costats i 

d’abaix un mínim de 150 mm. 
Les reixes de ventilació estarna formades per perfils soldats amb cordó continuu al marc 
La tela mosquitera serà extraíble per la part interior, per la qual cosa el marc interior haurà d’estar 

atornillat. 
Les portes seran de qualitat i hauran de transmetre la sensació de robustesa. 
Els premarcs de les finestres es realitzaran amb perfils buits d’alumini. 
Els premarcs de les portes metàl.liques es realitzaran amb perfils buits d’acer galvanitzat. 
Els cargols de fixació de la perfileria d’alumini als premarcs seran de capota plana i els forats 

d’aquests seran avellanats, per a un acabat de qualitat. 
Les portes metàliques hauran de ser desmuntables. 
Les portes metàl.liques amb xapa llisa ho seran d’una peça, no admetent-se expressament cap 

tipus de junt en la xapa llisa. 
Les portes metàl.liques tindran els cordons de les soldadures polits i amb un acabat de qualitat. 
Les portes metàliques estaran dissenyades de manera que no es pugui emmagatzemar aigua en 

cap lloc. 
L’estructura de les portes metàl.liques es realitzarà amb tub metàlic quadrat, tallat a 45º en les 

cantoneres i soldat amb cordó continu, i reforços  transversals a menys cada 60 cm. 
Els perfils de tancament de les portes metàliques seran els dissenyats expressament per aquest fi, 

no admeten-se combines de varis perfils. 
La silicona per sellar els vidres serà del mateix color que la perfileria d’alumini,i s’aplicarà per 

l’interior i per l’exterior. 
Els panys de les portes s’engrassaran. 
Les portes metàliques és realitzarn amb xapa d’acer d’una peca, no admetent-se juntes. 
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Totes les soldadures realitzades en portes, finestres, i en general en qualsevol element metàl.lic, 
estaran pulides i correctament acabades. 

No s’admeten puntejats com a soldadures, i els industrials han de realitzar cordons continus i 
homogenis. en tot cas, la Direcció d’obra podrà definir les mides dels cordons de les soldadures, 

Els tapajunts de les portes seran de faig massís amb un encaix horitzontal en els dos junts 
horitzontal entre el capçal i els muntats, tenyits de color blau com les portes, d’un ample de 8 cm. 

Les portes de fusta ho seran de faig massissades interiorment, tenyides de blau i vernissades.  
Els tapajunts de faig tindran l’encaix entre muntants i dintell horitzontal amb un esfonsament d’1 

cm (veure detall). 
Les portes del lavabo del taller seran de calabó esmaltades de color blanc. 

5.3.3 - Finestres 

Les llindes, els escopidors i les coronacions seran de pedra artificial de morter de ciment gris del 
mateix color que l’obra vista i rentats a l’àcid. 

Les llindes i els escopidors de les finestres seran de pedra artificial amb el mateix color que l’obra 
vista. 

Els escopidors tindran goterons. 
Els bastiments de les finestres d’alumini seran de perfil d’alumini. 

5.3.4 - Persianes 

El bastiment de la caixa de persiana formarà part, solidàriament, del bastiment de la finestra. 
Les persianes de lamel.les seran d’alumini, color bronze, verticals i orientables. 
Les persianes enrotllables seran d’alumini injectat de poliuetà, d’una amplada entre 45 i 55 mm. 
Les persianes vindran equipades de la corresponent peça final per a un correcte tancament de la 

persiana (no es pot emprar una lamel.la normal com peça final). 

5.3.5 - Sostres 

L’alçada de falsos sostres o forjats en l’edifició de control serà com a mínim de 3 m. 
L’estructura suport de falsos sostres complirà la norma NBE-AE/88 accions en l’edificació, 

considerant-se com a suport d’una coberta interior, per tant ha de ser accessible com a mínim per a la 
seva conservació (sobrecàrrega d’ús de 100 Kg/m2). La norma indica que tot element resistent: bigueta, 
corretja etc. ha de calcular-se per a resistir les dues sobrecàrregues següents, actuant no 
simultàniament: 

Una sobrecàrrega aïllada de 100 Kg en la posició més desfavorable 
La part corresponent de la sobrecàrrega superficial d’ús (en cas de terrats accessibles només per 

a la conservació 100 Kg/m2). 

 TANQUES 

5.4.1 - DEFINICIÓ 

Són els materials i sistemes de tancament de les instalꞏlacions per limitar l’accés a persones o 
animals, i que l’entrada de persones es realitzi pels llocs condicionats per tal fi. 

5.4.2 - MATERIALS I CARACTERÍSTIQUES DEL TANCAMENT PERIMETRAL DE LES BASSES 

La xarxa de tancament perimetral estarà fabricada amb xarxa de torsió simple galvanitzada de 2,5 
m d’alçada, 50 mm de pas de malla, el diàmetre del filferro serà de 1.5 i 2,9 mm els horitzontals i verticals 
respectivament, i anirà subjectada a postes mitjançant clips de fixació d’acer inoxidable. 

Els pals seran tubulars galvanitzats en calent amb un recobriment mínim de 300g/m2. Després de 
la passivació es farà un recobriment de plastificació de poliester de color verd. Seran de 48 mm de 
diàmetre, 1.5 mm d’espessor i de 2.8 m de longitud total; i aniran colꞏlocats a una distància no superior 
a 3 m i reforçats amb tornapuntes a cada 25 m com a màxim, portant els seus filferros de tensió. 

Tots els pals van fixats al sòl mitjançant un tac de formigó. Es preveu un pal tensor: 
- al principi del tancament 
- a cada cantonada 
- a cada canvi de direcció 
- en línia recta, cada 50 metres. 
Cada pal tensor tindrà un tornapuntes en cada direcció de tensió. 
Les dimensions de la xarxa seran de 50 x 50 mm, el diàmetre del filferro vertical i tensor de 2,9 mm 

mínim. 
La resistència a tracció dels filferros horitzontals serà de 400-500 N/mm2 , i la dels verticals de 700-

900 N/mm2. 

5.4.3 - MATERIALS I CARACTERÍSTIQUES DEL TANCAMENT PERIMETRAL DE LES 
ESTACIONS DE BOMBAMENT 

El tancament de les estacions de bombament es realitzarà mitjançant la instalꞏlació de malla de 
triple torsió amb pals cada 5 metres. 

La tanca va fixada al terreny mitjançant postes situats cada 5 m. Aquests postes són d’una alçada 
de 2,8 m que s’enclaven 0,4 metres en formigó. La secció del pal és circular de 48 mm de diàmetre, 
estan fabricats amb xapa d’acer soldada i la seva resistència a la tracció de xapa és de 320 a 510 
N/mm2, norma DIN 2395. I/V 8680 mm3, i van proveïts d’un caputxó de plàstic. La unió entre el pal i 
reixa es realitza mitjançant peces d’unió especialment dissenyades. 

Els revestiments dels materials del panell i dels postes estan galvanitzats en calent amb un 
recobriment mínim de 300g/m2. Els postes presenten un galvanitzat interior i exterior, una capa 
d’adherència, després estan plastificats amb poliester, de color verd fosc, amb recobriment mínim de 
50 micres. Els panells estan galvanitzats amb un recobriment mínim de 300 g/m2, una capa 
d’adherència, plastificats amb poliester de color verd fosc, amb un recobriment mínim de 50 micres. 

5.4.4 - PORTES 

5.4.4.1 - PORTES DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Les portes de les basses de regulació seran portons de doble fulla, d’amplada total de 4 m i alçada 
de 2,5 metres. 

La porta estarà formada per un tub de secció quadrada de 40x40 mm de resistència a la tracció de 
320 a 510 N/mm2. L’armat serà de malla soldada i plastificada de 50x50 mm de xarxa. Els filferros 
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seran d’un diàmetre de 3 mm i els filferros horitzontals seran ondulats. La malla estarà soldada al marc. 
El pany de la porta estarà incorporat al marc i porta una maneta d’obertura plastificada. 

El material serà galvanitzat amb una quantitat mínima de 80 g/m2 després de la passivació es farà 
un recobriment amb poliester d’un espessor mínim de 60 micres. 

La porta està ancorada al terreny mitjançant un pal de 3 m que va clavat en un tac de formigó 50 
centímetres i que al mateix temps va unit a la tanca perimetral de l’àmbit de l’estació de bombament. 

5.4.4.2 - PORTES DE LES BASSES DE REGULACIÓ 

Les portes de les basses de regulació seran portons de doble fulla, d’amplada total de 5 m i alçada 
de 2,5 metres. 

La porta estarà formada per un tub de secció quadrada de 40x40 mm de resistència a la tracció de 
320 a 510 N/mm2. L’armat serà de malla soldada i plastificada de 50x50 mm de xarxa. Els filferros 
seran d’un diàmetre de 3 mm i els filferros horitzontals seran ondulats. La malla estarà soldada al marc. 
El pany de la porta estarà incorporat al marc i porta una maneta d’obertura plastificada. 

El material serà galvanitzat amb una quantitat mínima de 80 g/m2 després de la passivació es farà 
un recobriment amb poliester d’un espessor mínim de 60 micres. 

La porta està ancorada al terreny mitjançant un pal de 3 m que va clavat en un tac de formigó 50 
centímetres i que al mateix temps va unit a la tanca perimetral de la bassa. 

6 - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

 CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 

6.1.1 - Generalitats 

Conducció elèctrica és el conjunt format per un o diversos conductors elèctrics que uneixen una 
font d’alimentació d’energia elèctrica amb les instalꞏlacions receptores incloent els elements de 
subjecció i la protecció mecànica, si l’hagués. 

Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 
Conduccions elèctriques d’alta tensió (AT),  quan la tensió nominal és superior a 1000 V en corrent 

altern o a 1500 V en corrent continu. 
Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT),  quan la tensió nominal és igual o inferior a 1000 V 

en corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 
Segons la disposició en que estan instalꞏlades, les conduccions elèctriques es classifiquen en: 

- Conduccions aèries. 
- Conduccions soterrànies. 
En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 

- Conduccions de conductors nus. 
- Conduccions de conductors aïllats. 

6.1.2 - Àmbit 

S’inclouen en el present article les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats i les 
conduccions elèctriques de baixa tensió de conductors aïllats o nus. 

Les conduccions elèctriques de conductors aïllats en baixa tensió poden ser aèries o soterrànies; 
les de conductors nus seran aèries, denominant-se línies aèries de baixa tensió (BT). 

En aquest article no s’inclou les instalꞏlacions d’enllumenat i força a 380 V, o menys, en edificis i 
altres locals tancats. 

6.1.3 - Conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats 

6.1.3.1 - Normativa. 

En l’execució de les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats serà d’aplicació el 
“Reglamento sobre condiciones tecnicas i garantias de seguridad en linias electricas de alta Tensión”; 
des d’ara RAT així com la “Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT” (vigent) del Ministeri 
d’Indústria i Energia”. 

El Real Decret 223/2008, de 15 de Febrer pel que s’aproven el reglament sobre  condiciones 
tecnicas i garantias de seguridad en linias electricas de alta Tensión i les  sevesinstruccions tècniques 
compementaries ITC-LAT 01 a 09. 

El Real Decret 1432/2008 de 29 d’Agost, pel que s’estableixen mesures per la protecció de la 
avifauna contra la colꞏlisió i la electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

Els cables aïllats per a alta tensió deuran complir les següents normes : 
- UNE 211435  Guia per a l’elecció de cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics 

secs extruïts per a tensions nominals d’1 a 30 kv. 
- UNE 21024  Cables aïllats amb paper impregnat per a alta tensió fins a 45 kv. 
- UNE 21123  Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a 

tensions d’1 a 30 kV. 
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- Recomanació UNESA 3306 A.  Guia per a l’elecció de cables amb conductors d’alumini aïllats amb 
paper impregnat per a xarxes d’alta tensió fins a 45 kv. 

Els accessoris per a cables aïllats d’alta tensió compliran: 
- UNE-EN 61210  “Dispositivos de conexión. Terminales planos de conexión rápida para 

conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad”. 

6.1.3.2 - Materials. 

6.1.3.2.1 - Cables 

Els filferros conductors dels cables podran ser de coure o d’alumini. 
Els filferros de coure dur de secció recta circular tindrà les característiques que senyala la norma 

UNE 21011. 
Els  filferros  d’alumini  dur  tindran  les  característiques  que senyala  la  Norma UNE EN 60889. 
Fora de casos especials, es recomana l’ús de cables amb conductors d’alumini. 
Es recomana els següents tipus de cables: 

- Cables unipolars sense armadura o amb armadura magnètica, per a tensions alternes fins a 45 
kV. 

- Cables multipolars amb armadura, del tipus amb cintura (de camp no radial), per a tensions 
alternes fins a 15 kV. 

- Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàlꞏliques (de camp radial) per 
a tensions alternes des de 20 fins a 45 kv. Aquest cables estan destinats a instalꞏlacions fixes. 
Segons sigui la construcció d’aquests, podran instalꞏlar-se en conduccions interiors, aèries, 
soterrànies i subaquàtiques. 

Dades constructives. Els conductors, la secció o sectorial del qual sigui o no de formació 
compacta, estaran exempts d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 

A les cordes rodones convencionals els filferros constituents d’una mateixa corda tindran que ser, 
necessàriament, del mateix diàmetre; en les compactes i sectorials, la relació entre els diàmetres de 
dos filferros diferents d’una mateixa corda no podrà excedir d’una amb tres dècimes. 

Seccions. S’aconsella l’ús de les següents seccions i composició de cables: 

Tipus de cable Unipolars Tripolars 
 

Secció (mm2) 
 

1x 25 
1x 50 
1 x 95 

1 x 150 
1 x 240

3 x 25 
3 x 50 
3 x 95 

3 x 150 
3 x 240 

Els cables  unipolars  tindran  únicament  la  corda  rodona  convencional. Els de secció 3 x 25, 3 
x 50, 3 x 95 i 3 x 150 mm2, a més de la corda rodona convencional, podran tenir la rodona compacta o 
la sectorial. El cable de 3 x 240 mm2 de secció tindrà, únicament, la corda compacta o sectorial. 

Embolcall metàlꞏlic. Normalment, i fora de casos especials, l’embolcall metàlꞏlic serà a base de 
tub continu de plom. 

Revestiment protector per a cables amb o sense armadura. Els cables amb o sense armadura 
es protegiran mitjançant una coberta de material termoplàstic, d’acord amb l’especificat a la norma UNE 
21123. 

Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura seran a base de fibres impregnades, 
paper crespat o material termoplàstic. 

Armadura. L’armadura dels cables multipolars serà d’acer, excepte en els cables subaquàtics que 
serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran en el PTP d’acord amb 
les condicions de la instalꞏlació. En els cables unipolars que portin armadura, aquesta serà de floreig 
d’alumini. 

Els cables tripolars de tensió nominal Uo/U = 12/15 seran de camp no radial. Tots els cables de 
tensions nominals Uo/U = 12/20 kV  i  26/45 kV seran de camp radial. 

Marques. Els cables objecte d’aquest Plec portaran imprès sobre la coberta exterior de PVC, i de 
forma continua, el nom del fabricant, designació del cable segons la norma UNE 21123 i les dos darreres 
xifres de l’any de fabricació. En els cables tripolars cadascuna de les ànimes s’identificarà fàcilment. 

El Subministrador deurà facilitar en la seva oferta les següents dades: 
1) Diàmetre exterior del cable. 

2) Longitud de les peces i tipus d’embalatge. 

3) Capacitat electrostàtica, en micro Farads per km (F/km). 
 -entre conductors i pantalla, en els cables de camp radial. 
 -entre cada conductor i la resta, prèviament connectats a l’embolcall metàlꞏlic, en els cables de 

camp no radial. 
4) d)Els valors admissibles del corrent de curt circuit en els conductors des de 0,1 s fins a 3 s. 
5) e) El màxim valor admissible del corrent homopolar de curt circuit a l’embolcall metàlꞏlic del cable. 

6.1.3.3 - Execució. 

Quan els cables s’estenguin per safates o suports metàlꞏlics es tindrà en compte el que s’indica en 
aquest Plec. 

L’estesa dels cables, tant en rasa oberta com per l’interior de tubs, s’executarà de manera que no 
es danyi l’embolcall exterior. Per això s’empraran corrós en forma de fus, sobre els que es desplaçarà 
el cable en el seu moviment. 

Es respectaran els límits de radi mínim en els canvis de la trajectòria dels cables, que tindran que 
ser facilitats pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 

Al fer els empalmaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a l’extrem 
del cable, un cop que s’hagi tret la tanca de transport. Per a reduir al màxim la possibilitat de que 
s’humitegi a més de realitzar les operacions en ambient sec, tebi i net, sota la protecció d’una coberta 
impermeable, es portarà a terme tot el procés de empalmaments sense interrupció. 

En l’elecció de les caixes terminals i empalmaments es tindrà en compte la classe d'instalꞏlació 
(exterior o interior), la tensió i les característiques del cable. 

Cada caixa terminal se subministrarà completa, en un sol embalatge, sense els borns de connexió, 
acompanyada del full d’instruccions per al seu muntatge i relació de totes les peces components. 

Quant els aïlladors estiguin units, rígidament, a la tapa de la caixa, podrà aquest conjunt 
subministrar-se en un embalatge per separat. 

Caldrà verificar que les caixes terminals i empalmaments que es vagin a emprar no tinguin traces 
d’humitat. 

S’assegurarà el reblert complet de mescla aïllant a l’abocar-lo sense deixar bombolles closes d’aire. 
En l’elecció dels borns de terminals es tindrà en compte el material del conductor del cable i el dels 

conductors exteriors als que vagi a ser connectat; per al pas d’alumini a coure, o viceversa, s’empraran 
borns bimetàlꞏlics. 
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En el cas de cables de conductor de coure que es connecten a conductors exteriors, també de 
coure, es podran emprar borns fabricats amb aliatge C-6440, segons la norma UNE EN 1982. 

En els terminals de goma emmotllada per a cables d’aïllament sec s’utilitzaran els borns específics 
de cada fabricant. 

La unió als borns es realitzarà, en el cas de conductors d’alumini, per punxonament profund; en 
conductors de coure la unió es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del cable. 

En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexió, constituïts per una 
peça de fosa de bronze mecanitzada i un rodó bimetàlꞏlic coure-alumini, si el cable tingués el conductor 
d’alumini. 

La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 
En els empalmaments de cables fins a 12/20 kV les connexions a les mànigues es realitzaran per 

punxonament. En els empalmaments de cables de tensió més gran de 12/20 kV la connexió s’efectuarà 
pel mètode denominat “Soldadura Pirelli LRC”. 

6.1.4 - Conduccions elèctriques de baixa tensió amb cables aïllats 

6.1.4.1 - Normativa. 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 d’Agost.), des d’ara REBT, 
i les seves Instruccions Complementàries,  

Serà d’aplicació la terminologia establerta en la instrucció ITC-BT 01 del REBT. 
Seran d’aplicació les normes UNE que es relacionen en la Instrucció Complementària ITC-BT-02 

del REBT. 

6.1.5 - Control de qualitat 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 
explícitament les proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, així com 
els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents proves. 

Una vegada instalꞏlats, els conductors es sotmetran a una prova d’aïllament, per aplicació d’una 
tensió de 750V/1000 V. El resultat obtingut haurà de ser superior a 750/1000 x U, essent U el valor 
nominal de la tensió en volts. 

En els cables de control, es verificarà que la malla de la pantalla de coure estigui connectada en 
un sol extrem a fi d’evitar la circulació de corrents paràsits. 

6.1.6 - Amidament i abonament 

S’amidaran les unitats per metre lineal realment executades en obra, incloent, mentre no 
s’especifiqui el contrari, els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el 
Quadre de Preus núm. 1. 

 CANALITZACIONS I SAFATES 

6.2.1 - Generalitats 

Es defineixen les canalitzacions per cables con el conjunt d’evolvent i suporteria per allotjar els 
conductors elèctrics. 

Es classifiquen en: 
- Safates 

- Tubs 
Existiran, a més, canalitzacions soterrades, amb o sense tub. 
Les safates a utilitzar seran de plàstic preferentment. 

6.2.2 - Normativa 

Les canalitzacions emprades acompliran les prescripcions del “Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 d’Agost.), des d’ara REBT, i les 
seves Instruccions Complementàries, així com les Normes UNE d’aplicació en cada cas. 

6.2.3 - Àmbits d’aplicació de tubs 

- Tubs de PE rígids o flexibles en instalꞏlacions soterrades. 
 Tubs de PVC rígids en instalꞏlacions interiors en zones sense risc mecànic, zones d’oficines, 

etc. Els flexibles, en falsos sostres i zones empotrades interiors.  
 Tubs d’acer galvanitzat en calent rígids o acer plastificat flexibles en instalꞏlacions de superfície 

on puguin produir-se impactes mecànics. En general, el tram final d’escomeses a tots els 
equips (a excepció de l’enllumenat  i endolls), tindran el seu tram final amb tub flexible d’acer 
plastificat des de les canalitzacions generals o caixes de derivació. 

6.2.3.1 - Tubs de polietilè rígids o flexibles en instalꞏlacions soterrades 

Definició 
Tub corrugat de polietilè de fins a 160 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 9 i 

muntat com a canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i colꞏlocació. 
Condicions del procés d'execució. 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 

netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització es colꞏlocarà una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques 

de formigó, etc.). 
Les rases es rebliran posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció .>= 10 cm 
Fondària de les rases >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons 10 cm 
Es podran utilitzar canalitzacions soterrades amb tub de polietilè reticulat no propagador de la 

flama, especial per a conduccions elèctriques. 
La part superior dels tubs, estarà sempre a una fondària superior a 60 cm del nivell del terreny. 
Els tubs portaran anar protegits amb sorra o formigó. 
Es tindrà en compte les prescripcions de la ITC-.BT 07. 

6.2.3.2 - Tubs de PVC rígid per canalitzacions interiors. 
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Definició: 
Tub rígid de PVC de fins a 48 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 o 9, 

connectat roscat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i corbat 
- La connexió o roscat dels trams 
Condicions Generals: 
Els canvis de direcció s'han de fer amb corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense 

que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions seran roscades, i han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d’instalꞏlació: 

- Posició ................................................................................................  ± 20 mm 
- Alineació ............................................................................................. ± 2% 
 ............................................................................................................ <= 20 mm/total 
El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i sòlidament 

subjectes. Les brides i abraçaderes en instalꞏlacions exteriors, seran plastificades. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals <= 60 cm 
- Trams verticals <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos  >= 25 cm 
Distància entre registres  <= 1500 cm 
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36
Distància (cm) 11 17 17 25 25 30 30 30

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius.  <= 2 
Penetració del tub dins les caixes 1 cm 
Toleràncies d’instalꞏlació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció  ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes . ± 2 mm 
Les caixes de derivació seran de PVC, amb accessoris normalitzats pels fabricants per a la seva 

connexió. 
La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. 
Les caixes seran de PVC o metàlꞏliques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de forma 

roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les caixes amb cons. 
Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3 de la secció útils dels tubs. Les caixes de derivació 

tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

6.2.3.3 - Tubs d’acer galvanitzat per instalꞏlacions interiors. 

Definició. 
Tub rígid d'acer galvanitzat, rígid o flexible plastificat, de diàmetre nominal 48 mm com a màxim, 

roscat i muntat superficialment, especial per a canalitzacions elèctriques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i corbat.  
- La connexió o roscat dels trams 
Condicions Generals. 
El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i sòlidament 

subjectes. Les brides i abraçaderes en instalꞏlacions exteriors, seran plastificades. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 

màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals <= 60 cm 
- Trams verticals <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos  >= 50 cm 
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36
Distància (cm) 11 17 17 25 25 30 30 30

Radis de curvatura: 

D tub (mm) 9 11 13 16 21 29 32 36
Radi (cm) >= 9 11 12 13,5 17 20 20 20

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius  <= 2 
Penetració del tub dins les caixes  1 cm 
Toleràncies d’instalꞏlació: 

- Posició  ± 20 mm 
- Alineació  ± 2% 

<= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció  ± 5 mm 
Les caixes de derivació seran de PVC o metàlꞏliques, amb accessoris normalitzats pels fabricants 

per a la seva connexió. 
La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. Els accessoris de connexió, seran 

també especials per connexionat roscada , amb els records i peces necessàries. 
Les caixes de derivació o metàlꞏliques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de forma 

roscada, amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les caixes amb cons. 
Els conductors podran ocupar com a màxim 1a de la secció útils dels tubs. Les caixes de derivació 

tindran com a mínim un 50% d’espai de reserva. 

6.2.4 - Àmbits d’aplicació de safates  

Safates i canals de PVC cegues amb tapa per cables de M.T. (convenientment senyalitzada) i 
zones intempèrie sense risc específic. 

Safates d’acer galvanitzat en calent de vareta per cablejat de B.T., control i serveis auxiliars en nau 
de bombes.  

Safates cegues de xapa d’acer, amb tapa per cablejat a equips amb variador de velocitat. 
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6.2.4.1 - Safates de PVC 

Definició. 
Safata plàstica de PVC rígid, de fins a 100 x 600 mm com a màxim, amb tapa. Podrà ser de tipus 

llis (safata cega) o ranurat. Sempre amb tapa. 
Característiques Generals. 
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta. 
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb 

un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Resistència a la flama (UNE 53315) Autoextingible 
Reacció en front el foc (UNE 23727)  M1 
Rigidesa dielèctrica (UNE 21316) Alta(>=24 KV/mm) 
Conductivitat tèrmica  Baixa 
FONS LLIS: 
Grau protecció (UNE 20-324)  IP-429 
Les dimensions s'han d'expressar-se  En mm. 
FONS PERFORAT: 
Grau protecció (UNE 20-324)  IP-229 
Les dimensions han d'expressar-se En mm 
Temperatura de servei (T)  -20°C<=T<= 60°C 
Temperatura d'estovament Vicat (UNE 53-118)  >= 81°C/mm 
Condicions d’instalꞏlació. 
S’utilitzaran safates de PVC cegues  amb tapa per a la instalꞏlació dels cables de M.T. El suports i 

cargoleria, seran també de PVC. Aquestes safates aniran convenientment senyalitzades amb plaques 
indicadores de perill de mort. La safata per cables de M.T. podrà ser ranurada amb autorització expressa 
de la Direcció d’Obra. 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades a la 
suporteria corresponent. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant 
una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments com a màxim. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb tots els 

seus accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, etc. de manera que 
es formi un conjunt apropiat i predissenyat. 

La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de reserva 
no produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal i) de la distància entre suports i en cap 
cas superior a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes eventual de 70 kg. degut al pes 
de una persona sobre elles.  

6.2.4.2 - Safates metàlꞏliques. 

Definició. 
Safates metàlꞏliques galvanitzades en calent per immersió segons normes UNE 37.501 a  37.508, 

de:. 
        - Planxa d'acer amb tapa 
        - Reixeta d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
        - Cega amb ala estàndard 
        - Perforada amb ala estàndard 
        - Perforada amb el centre llis reforçat 
S’utilitzarà safata cega reforçada, amb tapa, per instalꞏlació del cables que alimenten als variadors 

de velocitat. 
Característiques generals. 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 

l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa de tipus reforçat, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió 

de la coberta. 
La xapa serà de 1,5 mm d’espessor com a mínim. L’espessor de galvanitzat, serà com a mínim de 

55 micres. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
        - Cega amb ala estàndard. >= IP-419 
        - Perforada amb ala estàndard >= IP-219 
        - Perforada amb el centre llis reforçat >= IP-219 
Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 
El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 
        - Resistència a la flama Autoextingible i inflamable 
REIXETA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella de vatera d’acer. 
El diàmetre de la vareta serà de 7 mm com a mínim, i el gruix mínim de galvanitzat de 70 micres. 
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-XX9 
Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 
El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 
-    Resistència a la flama Autoextingible i inflamable 
Condicions generals del muntatge. 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport normalitzades, d’acer galvanitzat en calent, de PUK 

o equivalent, i de resistència mecànica adequada segons el pes i moment  a suportar, degut als cables, 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

79

 

pes propi i eventual pes d’una persona. L’anclatge dels suports als paraments, es farà amb tacs 
metàlꞏlics de resistència adequada a l’esforç a suportar. 

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades amb 
cargols o reblons. No es permetrà el mecanitzat i soldat a obra de cap suport o safata, sense l’aprovació 
prèvia i per escrit de la Direcció d’Obra en casos puntuals.  

Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. 
El final de les safates de xapa ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Toleràncies d'execució: 
        - Nivell o aplomat <= 0,2% 
                    15 mm/total 
        - Desploms <= 0,2% 
            15 mm/total 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb tots els 

seus accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, etc. de manera que 
es formi un conjunt apropiat i predissenyat. 

La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de reserva 
no produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal) de la distància entre suports i en cap 
cas superior a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes eventual de 60 kg. degut al pes 
de una persona sobre elles. La deformació admesa en sentit transversal és d’un 5%. 

6.2.5 - Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament en mòduls d'una llargària de 3 m, admetent-se una tolerància de ± 10 mm. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 
        - Tipus de PVC 
        - Nom del fabricant o marca comercial 
        - Referència a les normes 
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats. 

6.2.6 - Control de qualitat 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui 
explícitament les proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, així com 
els valors mínims i/o màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents proves. 

6.2.7 - Amidament i abonament 

S’amidaran per metres realment instalꞏlades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el contrari, 
els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el Quadre de Preus. 

El preu inclou tapa superior, part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, 
canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació. 

 

 Lleida, febrer de 2021 
 L’Autor del projecte 
  
  
  
  
 Gabriel Garriga Gòdia         
 Eng. Tècnic Industrial        
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7 - PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

B -  MATERIALS 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B01 -  LÍQUIDS 
B011 -  NEUTRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció 
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B033 -  GRAVES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0330020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
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- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  

- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàlꞏlics:  Nul  
Ús admissible:  

- Drenatges 
- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial 
i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 
de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a 
una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nulꞏla 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nulꞏla  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha 
de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
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La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es colꞏlocarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
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- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B037 -  TOT-U 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037100U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals 
o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles 
més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es colꞏloqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes 
tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de 
demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b 
del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  
- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- Fracció 0/4 del material:  
- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-
EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en 
capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-
EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la 
UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la 
UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació:  

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
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s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)ꞏfcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 
32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 

86
 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les 
altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la 
fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com 
a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 
12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i 
es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
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- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. 
A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  

- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  

Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos 
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o solꞏlicitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran 
ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma 
de resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la 
norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la 
taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació:  

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
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Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)ꞏfcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 
32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les 
altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la 
fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com 
a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Massissos:  
- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 
12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i 
es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. 
A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  

- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  

Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos 
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o solꞏlicitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran 
ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma 
de resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la 
norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la 
taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta 
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 
porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
colꞏlocació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de 
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics 
i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en 
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc 
on es colꞏloqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 
figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor 
que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant 
en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits 
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i 
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
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- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 
del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter 
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A1 -  FILFERROS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A142U0,B0A12U00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A2 -  TELES METÀLꞏLIQUES I PLÀSTIQUES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros 
d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  

- De simple torsió  
- De triple torsió  
- De teixit senzill de filferro ondulat  
- De teixit doble de filferro ondulat  
- Amb remat superior decoratiu  

S'han considerat els acabats dels filferros següents:  
- Galvanitzat  
- Galvanitzat i plastificat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro 
ha de ser galvanitzat.  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials.  
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Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de complir les de 
les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.  
TELA METÀLꞏLICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament quadrades.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  
Toleràncies:  

- Pas de malla:  
- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀLꞏLICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.  
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  
Toleràncies:  

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  
- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀLꞏLICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.  
TELA METÀLꞏLICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero 
para aplicaciones industriales.  
ALTRES TELES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀLꞏLICA DE TORSIÓ:  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, 
o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF solꞏlicitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en 
la marca de qualitat de producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de 
comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)  
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 
determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el 
fabricant  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀLꞏLICA DE TORSIÓ:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 
10257-1.  
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de gruix de 
recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:  
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.  
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es 
repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el 
subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A3 -  CLAUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A3UC10,B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàlꞏlics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  

Claus són tijes metàlꞏliques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb 
les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A6 -  TACS I VISOS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A6G001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàlꞏlica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap 
de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha 
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta colꞏlocació en 
capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2U002,B0B2AU01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la 
norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  

Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent:  

- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
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- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure 
la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el 
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, 
el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona 
física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat 
del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció 
per a ser acceptada: 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 
cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat  
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 
realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de 
la mateixa instalꞏlació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada 
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions 
de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels 
diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques 
d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures 
i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams 
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són 
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció 
i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàlꞏliques, es determini una pèrdua 
de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques mecàniques:  
- B 500 T  

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instalꞏlació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements 
aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  

Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent:  

- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
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- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure 
la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el 
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, 
el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona 
física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat 
del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció 
per a ser acceptada: 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 
cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 
realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de 
la mateixa instalꞏlació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada 
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions 
de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels 
diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques 
d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures 
i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams 
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són 
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció 
i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàlꞏliques, es determini una pèrdua 
de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 -  TAULONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paralꞏleles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6 -  PUNTALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D629AU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàlꞏlic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paralꞏleles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀLꞏLIC:  
Puntal metàlꞏlic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7 -  TAULERS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paralꞏleles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocelꞏlulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  

- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  

- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  

- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZR200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàlꞏlics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàlꞏlics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàlꞏlics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàlꞏliques 
- Elements auxiliars per a plafons metàlꞏlics 
- Tubs metàlꞏlics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a 
que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀLꞏLICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
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Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar 
de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el 
formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀLꞏLICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes 
que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK214F5,BDK214Q5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per a cada tipus homologat per 
la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar 
centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instalꞏlació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó ha de portar el bastiment 
metàlꞏlic incorporat com a remat de la part superior.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
Les tapes o reixes metàlꞏliques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  

- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi 
ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el 
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció 
en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 
per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests 
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZHJB0,BDKZJLB0. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
BG1A -  ARMARIS METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AU005,BG1A0940. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàlꞏlics per a servei interior o exterior, amb porta.  
S'han considerat els tipus de serveis següents:  

- Interior  
- Exterior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
INTERIOR:  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  
EXTERIOR:  
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de 
protecció.  
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
BG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1PUA40,BG1PUD40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a colꞏlocar superficialment.  
S'han considerat els tipus següents:  

- TMF1 
- TMF10  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:  

- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 
- Elevadors suplements de plaques 
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàlꞏlics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables  

Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:  
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa  

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el 
conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.  
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàlꞏliques del mecanisme no han de ser accessibles.  
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instalꞏlacions, com la d'aigua, 
gas, telèfon, etc.  
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàlꞏlics precintables, que allotgin l'Interruptor 
General Automàtic i els Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
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Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un marge de 
regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. 
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament 
indicades a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles. 
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica 
per a cadascun dels circuïts interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia 
protegeix.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàlꞏlics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàlꞏlics de control manual: 65ºC  
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los 
efectos térmicos.  
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents:  

- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.  
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de 
protecció i mesura.   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21RP10,BG21HD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàlꞏlic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
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Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instalꞏladors o 
usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instalꞏlació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instalꞏlació de safates i aleatòriament un tub 
de cada mida instalꞏlat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TD10,BG22TK10,BG22TQ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàlꞏlic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instalꞏladors o 
usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instalꞏlació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instalꞏlació de safates i aleatòriament un tub 
de cada mida instalꞏlat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):  
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic  
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En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de solꞏlicitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a 
les normes de procediment de cada assaig concret.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2D -  SAFATES METÀLꞏLIQUES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DF6K0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàlꞏliques.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  
- Llisa 
- Perforada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Potència de servei:  <= 16 kW  
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  
REIXA D'ACER:  
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  
REIXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
PLANXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Inclou accessoris per a l'anulꞏlació d'obertures innecessàries.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31F150,BG3191G0,BG3121G0,BG312320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalꞏlacions en general, per a serveis fixes, amb conductor 
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions 
de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento 
de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento 
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 
en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 
la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que 
es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG321170,BG325130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.  
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instalꞏlació fixa)  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, 
del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.  
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instalꞏlació fixa).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: 
Cables sin cubierta para instalaciones fijas.  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión 
de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Llargària de la peça  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 
en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 
la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que 
es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra 
y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG39B1E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor d'alumini, 
designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 21-022.  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase.  
Gruix de la coberta protectora:  

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta 
segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures 
pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  1 kV  
- Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV  

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV  
Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6 / 1kV. Parte 1: Prescripciones generales.  
* UNE-HD 603-5N:1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kv. Parte 5: cables aislados con XLPE, no armados. 
Sección N: cables sin conductor concéntrico (Tipo 5N).  
* UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. Características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 
la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que 
es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4182DA,BG415GA9,BG415GAB,BG41LHTT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents:  

- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un 
rectangle.  
La intensitat nominal ha de colꞏlocar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de colꞏlocar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que 
tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior 
de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de 
connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts 
no fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions 
següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
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- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
ha de ser visible quan l'interruptor està instalꞏlat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts 
no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una 
o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instalꞏlat:  

- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instalꞏlat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC  

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació 
per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instalꞏlació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Solꞏlicitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42WWRR,BG426BJH,BG42WXRV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte 
a terra i polsador de comprovació.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els 
símbols normalitzats corresponents  

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. 
Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instalꞏlat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts 
movibles de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 
conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la 
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim 
les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats  

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 
l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui 
instalꞏlat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 
l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com 
a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma  

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema 
de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de 
connexió per a la unió amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instalꞏlació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Solꞏlicitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46 -  CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG46C5C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les peces de contacte metàlꞏliques han d'estar protegides de la corrosió.  
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a 
seccionador de corrent.  
Ha de poder incorporar indicador de fusió.  
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Resistència a la calor:  Ha de complir  
Resistència mecànica:  Ha de complir  
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàlꞏliques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin 
el contacte d'aquest amb els conductors.  
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió 
a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Solꞏlicitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 

113

 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
BG53 -  VATÍMETRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG53G001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic equilibrat amb neutre per a mesurar l'energia, activa o reactiva, d'un corrent altern 
de tensió nominal 220, 380 o 500 v, de dimensions 72x72 mm i amb escala d'1/4 o 3/4 de circumferència.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un sistema ferrodinàmic, que utilitza les accions electrodinàmiques que s'exerceixen entre bobines mòbils 
i fixes, recorregudes pel corrent.  
La caixa ha de ser del tipus encastable i amb fixació a la part posterior.  
L'esfera ha de ser quadrada amb escala d'1/4 o de 3/4 de circumferència.  
L'indicador ha d'estar format per una agulla situada de perfil. El sentit del moviment de l'agulla ha de ser, d'esquerra a dreta o 
d'avall a amunt per als valors creixents.  
L'agulla indicadora ha de romandre en posició d'equilibri en absència de corrent, aquesta posició ha de coincidir amb el traç 
de la graduació marcada amb "0"  
Ha de portar la resistència addicional situada en una caixa apart.  
El divisionat de l'escala ha de ser pràcticament linial en tota la seva llargària.  
Els intervals de l'escala han de correspondre a 1, 2 o 5 cops la unitat mesurada o a aquesta unitat multiplicada o dividida per 
10 o 100.  
Els números gravats en el quadre no han de tenir més de 3 xifres.  
Ha de disposar de protecció contra la influència de camps electromagnètics externs.  
Ha d'estar provist de borns posteriors per a la connexió amb el circuit elèctric a mesurar.  
Precisió de mesura (UNE-EN 60051-1):  Classe 1,5  
Freqüència:  

- D'1/4 de circumferència:  45 - 65 Hz  
Llargària de l'escala:  66 m  
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-52X  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
L'aparell ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Símbol que caracteritza la unitat de mesura 
- Símbol de la classe de precisió 
- Símbol de la posició de referència 
- Valors nominals  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 60051-1:2000 Instrumentos de medida eléctricos con indicación analógica por acción directa y sus accesorios. Parte 
1: Definiciones y requisitos generales comunes a todas las partes.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
BG5A -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG5AG001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Transformador d'intensitat per a aparells de mesura de corrent altern de relació de transformació fins a 400/5 A, 50 VA i de 
classe 0,5, 1 o 3.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor fase o neutre.  
Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de plàstic antixoc i autoextingible.  
Els borns han d'estar clarament identificats i marcats.  
Temperatura límit de funcionament: 
+--------------------------------+ 
¦             ¦Màxima   ¦Mínima  ¦ 
¦-------------¦---------¦--------¦ 
¦Exterior     ¦ 40°C    ¦- 25°C  ¦ 
¦Interior     ¦ 50°C    ¦ - 5°C  ¦ 
+--------------------------------+  
Freqüència:  50 Hz  
Altitud:  <= 1000 m  
Classe de precisió (UNE 21-088):  0,5, 1 o 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents:  

- Marca de la casa constructora 
- Número de sèrie i designació del tipus 
- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 
- Freqüència nominal 
- Potència de precisió i classe de precisió 
- Tensió més elevada admissible de la xarxa 
- Nivell d'aïllament nominal 
- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 
- Intensitat tèrmica de curtcircuit  

Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble:  
- Els devanats primari i secundari 
- Les seccions dels devanats 
- Les polaritats dels devanats  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6 -  MECANISMES 
BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG62D1DJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar accessoris embellidors.  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de 
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6 -  MECANISMES 
BG63 -  ENDOLLS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG63D15R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de 
protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans 
que la conexió als contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD13220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 
18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.  
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+  
Toleràncies:  

- Llargària:  ± 3 mm  
- Diàmetre:  ± 0,2 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a colꞏlocar superficiament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de 
terra.  
Ha d'estar format pels següents components:  

- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris  

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma 
que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de 
material aïllant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra 
y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 

116
 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  
BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàlꞏliques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 
safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW42000,BGW46000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors 
manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW63000,BGW62000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, 
sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa 
de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61R29A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 
- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, 
portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors 
elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície ilꞏluminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  
- Marca d'origen  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
- Nom del fabricant  
- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 -  COLUMNES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11F22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 
10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.  
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la 
galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:  

- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-
1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088  

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que 
siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres 
apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.  
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  
Si és de forma troncocònica:  

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  
Toleràncies:  

- Rectitud (xt, xp):  
- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  

- Llargària:  
- columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
- columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:  

- tolerància de la circumferència:  ± 1% 
- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada 
- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon  

- Dimensions de l'acoblament:  
- llargària:  ± 2 mm 
- diàmetre:  

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%  

- Torsió:  
- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta 
- columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa  

- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de la placa  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:  

- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar  

- Resistència a càrregues horitzontals 
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
- Durabilitat  

 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació 
o encesa d'instalꞏlacions d'ilꞏluminació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instalꞏlació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instalꞏlar un llum.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD1 -  DETECTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD1G008. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements captadors per a instalꞏlacions de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  

- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
- Detectors microfònics 
- Radars volumètrics 
- Detectors d'infraroigs i radar combinat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condicions de funcionament:  

- Humitat relativa:  <= 95%  
Temperatura de treball:  0°C - 45°C  

- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:  
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:  
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).  
Han de servir per a vigilància d'interiors.  
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.  
DETECTORS MICROFÒNICS:  
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.  
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.  
RADARS VOLUMÈTRICS:  
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments.  
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.  
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.  
UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del 
sistema.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:  
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UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. 
Detectores de infrarrojos pasivos.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores 
combinados de infrarrojos pasivos y microondas.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores 
de microondas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que 
formen part de la instalꞏlació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions 
elèctriques)  
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les 
partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instalꞏladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut.  

 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD3G001,BMD3G002,BMD3G006,BMD3G010,BMD3G011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de seguretat antirobatori.  
S'han considerat els elements següents:  

- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  

La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instalꞏlats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els 
fusibles.  
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.  
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  
Font d'alimentació:  

- Entrada:  230 V c.a. 
- Sortida:  12 V c.c.  

Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y 
señalización.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Solꞏlicitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que 
formen part de la instalꞏlació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions 
elèctriques)  
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les 
partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instalꞏladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut.  

 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD4 -  SIRENES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD4G009. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàlꞏlica esmaltada al foc.  
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós.  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.  
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscilꞏlador i la làmpada.  
El senyal lluminòs ha de ser intermitent.  
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret respectivament.  
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.  

 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD6 -  CONDUCTORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats.  
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.  
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.  
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.  
Ha d'estar protegit contra interferències.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Capacitat:  90 pF/m  
Recobriment pantalla:  >= 75%  
Temperatura de servei:  0 - 60°C  
Tensió de servei:  250 V  
Tensió de prova:  1000 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de 100 m.  
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I 
INTEGRACIÓ 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434AA0,BP434630. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàlꞏlics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables amb o sense pantalla per a instalꞏlacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instalꞏlacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instalꞏlació, ús normal o durant les operacions de 
manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials 
les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La 
superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de 
fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar 
fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un 
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i 
s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del 
cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres 
següents, o d'una combinació d'elles:  

- Cinta metàlꞏlica 
- Cinta metàlꞏlica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàlꞏlica 
- Envoltant helicoïdal de fils paralꞏlels de coure 
- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser 
d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàlꞏlica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per 
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha 
d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible 
i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser 
circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de 
fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar 
fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un 
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i 
s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
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L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del 
cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres 
següents, o d'una combinació d'elles:  

- Cinta metàlꞏlica 
- Cinta metàlꞏlica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàlꞏlica 
- Envoltant helicoïdal de fils paralꞏlels de coure 
- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser 
d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàlꞏlica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per 
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha 
d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible 
i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-
EN 60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels 
contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el 
connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos 
parells trenats pot sobresortir de la funda.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTALꞏLACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  
- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la 
zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  
- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paralꞏlels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instalꞏlacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 
de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 -  ENDERROCS 
E211 -  ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega 
mecànica i manual de runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents 
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, 
deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i colꞏlectives establertes al Real Decret 
396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els 
trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja 
que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com 
tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
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CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 
i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines 
o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les 
dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  

- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació 
alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es 
repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements 
estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instalꞏlació autoritzada 
de gestió de residus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instalꞏlacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
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- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
colꞏlocació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 
neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el 
martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades 
que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al 
seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instalꞏlacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció 
o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges  
- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
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Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  

Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paralꞏleles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han 
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge 
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  

REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E231G001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Colꞏlocació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb 
fusta o elements metàlꞏlics.  
S'han considerat els elements següents:  

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Colꞏlocació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  

CONDICIONS GENERALS:  
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, 
els que determini la DF.  
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.  
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes 
suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància 
entre travesses, més 30 cm.  
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.  
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o 
gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a 
la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos  
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E3 -  FONAMENTS 
E31 -  RASES I POUS 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant 
i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es colꞏlocarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la colꞏlocació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 
durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 
de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

 
  

E3 -  FONAMENTS 
E31 -  RASES I POUS 
E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Colꞏlocació dels separadors 
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la 
UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha 
de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 
l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no 
poden ser metàlꞏlics.  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZW -  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.  
S'han considerat els elements següents:  

- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàlꞏlics 
a estructura de formigó.  
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa colꞏlaborant d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  

- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Colꞏlocació dels ancoratges  

En els ancoratges amb perns de connexió:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Soldadura del pern a la planxa 
- Comprovació de la unitat d'obra  

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques geomètriques del 
tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les 
característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 

El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge.  
TAC D'EXPANSIÓ:  
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de 
la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
TAC QUÍMIC:  
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de 
la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
Els perns han d'estar colꞏlocats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.  
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 
Ha de quedar perpendicular a la planxa. 
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el 
tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la 
varilla, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment 
indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i 
anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.  
Un cop s'hagin colꞏlocat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial 
per al seu comportament eficaç. 
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
EG1A -  ARMARIS METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AU005,EG1A0949. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Colꞏlocació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es colꞏloca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instalꞏlació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
EG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1PUA40,EG1PUD40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, colꞏlocats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat  
  

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 
1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del 
cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instalꞏlació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instalꞏlació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instalꞏlació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21RP1G,EG21HD1J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàlꞏlic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instalꞏlat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de colꞏlocar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a colꞏlocar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a colꞏlocar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instalꞏlació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instalꞏlats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàlꞏliques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paralꞏlelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat 
al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22TD1K,EG22TK1K,EG22G001,EG22TQ1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàlꞏlic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, colꞏlocat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Tubs colꞏlocats encastats 
- Tubs colꞏlocats sota paviment 
- Tubs colꞏlocats sobre sostremort 
- Tubs colꞏlocats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o colꞏlocació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a colꞏlocar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a colꞏlocar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de colꞏlocar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
La instalꞏlació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instalꞏlats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàlꞏliques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paralꞏlelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat 
al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG2D -  SAFATES METÀLꞏLIQUES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DF6K4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàlꞏlica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament 
o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instalꞏlaran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, 
fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà 
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  
Si la instalꞏlació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància 
de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es colꞏlocaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instalꞏlats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàlꞏliques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paralꞏlelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat 
al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG31F154,EG3191G4,EG3121G4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i colꞏlocació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalꞏlacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Colꞏlocat superficialment  
- Colꞏlocat en tub  
- Colꞏlocat en canal o safata  
- Colꞏlocat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es colꞏloca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables colꞏlocats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable 
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.  
COLꞏLOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un 
cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COLꞏLOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instalꞏlador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instalꞏlació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 
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- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a 
la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG321174,EG325134. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i colꞏlocació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instalꞏlacions fixes, amb una tensió 
assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Colꞏlocat en tub  
- Colꞏlocat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COLꞏLOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instalꞏlador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a 
la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  

- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instalꞏlador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, colꞏlocació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàlꞏliques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instalꞏlació hauran de ser corregits.  

 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
EG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG39B1E2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i colꞏlocació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i instalꞏlacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV.  

- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja 
de poliolefines, UNE 21123-4 
- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4  

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Colꞏlocat superficialment  
- Colꞏlocat en tub  
- Colꞏlocat en canal o safata  
- Colꞏlocat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):  

- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext  

Toleràncies d'instalꞏlació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es colꞏloca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables colꞏlocats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable 
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.  
COLꞏLOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un 
cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
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Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COLꞏLOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instalꞏlador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instalꞏlació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y 
acometidas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG41G001,EG415GA9,EG415GAB,EG41LHTT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Colꞏlocació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es colꞏloca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest 
cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 

138
 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instalꞏlats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instalꞏlació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàlꞏliques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42WWRR,EG426BJH,EG42WXRV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Colꞏlocació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Quan es colꞏloca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es colꞏloca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que 
incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
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UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instalꞏlats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instalꞏlació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàlꞏliques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG46 -  CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG46C5C2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta o cilíndrics.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors.  
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.  
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
Quan es colꞏloca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva superfície de colꞏlocació.  
Quan es colꞏloca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant 
visos.  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació s'ha de fer sense tensió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instalꞏlats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instalꞏlació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàlꞏliques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG5 -  APARELLS DE MESURA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG53G001,EG53G002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura colꞏlocats superficialment o instalꞏlats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.  
L'aparell instalꞏlat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  

- Individual  
- Concentrada  

Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.  
En cas de colꞏlocació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 
180 cm.  
En cas de colꞏlocació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima 
de 180 cm.  

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instalꞏlat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva colꞏlocació no alteri les característiques 
de l'element indicador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instalꞏlació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instalꞏlació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EG6 -  MECANISMES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63D15R,EG62D1DJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instalꞏlacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
colꞏlocació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, colꞏlocades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, colꞏlocada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega colꞏlocada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instalꞏlat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instalꞏlació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que 
la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COLꞏLOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La colꞏlocació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han 
d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instalꞏlat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instalꞏlats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instalꞏlació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1322E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, colꞏlocats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Colꞏlocació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paralꞏlel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
Un cop instalꞏlat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, colꞏlocació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàlꞏliques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instalꞏlació hauran de ser corregits.  

 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, colꞏlocat superficialment i 
connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  
- Colꞏlocació, instalꞏlació i anivellament 
- Connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn.  
Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
Un cop instalꞏlat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, colꞏlocació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàlꞏliques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instalꞏlació hauran de ser corregits.  

 
 

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
EGG -  TRANSFORMADORS 
EGG4 -  AUTOTRANSFORMADORS REVERSIBLES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGG4G002,EGG4U35Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Autotransformadors reversibles, colꞏlocats.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Autotransformadors monofàsics de potència fins a 100 kVA, amb envoltant o sense. 
- Autotransformadors trifàsics de potència fins a 630 kVA, amb envoltant o sense.  
- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció segons la norma UNE 20615. 
- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció segons la norma UNE-EN 
61558-2-15. 
- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció segons la norma UNE 20615. 
- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció segons la norma UNE-EN 61558-
2-15.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Colꞏlocació de l'equip en la seva posició definitiva. 
- Execució de les connexions elèctriques del primari i del secundari. 
- Proba de servei. 
- Retirada de l'obra de les restes dd'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, 
etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives 
d'aplicació.  
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  
Ha de quedar instalꞏlat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en 
funció del grau de protecció IP/IK.  
Els equips han de quedar instalꞏlats i en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge dels diferents 
components ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pels fabricant, o expressament aprovats per aquests. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions o be en els borns i terminals. No ha de ser 
possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
L'equip ha de quedar fixat sobre un suport estable pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 
de fixació disposat pel fabricant. 
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'equip de manera que es puguin dur a terrme les tasques de muntatge i 
manteniment futur. 
Les reixetes de ventilació de no poden quedar obstruïdes. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control si es el cas, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves 
partides d'obra. 
El xassís metàlꞏlic ha de quedar connectat al conductor de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs, canals safates o cables) i els components 
de l'equip.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves 
del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per 
la DF.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instalꞏla, que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva colꞏlocació, per comprovar que no tenen desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la 
compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.  
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a la DT.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  
Durant el procés de colꞏlocació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element 
subministrat.  
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions 
de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. 
Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instalꞏlat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
 

EH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61R799. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  

- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
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La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si 
és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
 

EH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
EHB5 -  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB5ED51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la colꞏlocació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si 
és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

EH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
EHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, colꞏlocat.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, regulables o no regulables.  
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:  

- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instalꞏlació del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la 
connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si s'embruten es netejaran 
adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si 
és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 

EH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
EHV -  ELEMENTS DE GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTALꞏLACIONS ENLLUMENAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instalꞏlacions d'enllumenat, muntats i connectats.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.  
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades  
- Regulador  
- Cables per a la transmissió i recepció de dades  
- Passarelꞏla per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols 
- Pantalles LCD per al control de la instalꞏlació 
- Programari per al control centralitzat d'instalꞏlacions 
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instalꞏlacions  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Equips d'alimentació:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió a la xarxa de regulació.  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre 
documentació subministrada amb el equip.  

Interfícies i regulador:  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Colꞏlocació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre 
documentació subministrada amb el equip.  

Cables per a la transmissió i recepció de dades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs. 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei  

Adaptadors per a connexió del bus de dades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de Server  

Pantalla de control:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Colꞏlocació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  

Programari:  
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- Instalꞏlació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
- Prova de servei  

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instalꞏlacions.  
- Projecte de la programació 
- Instalꞏlació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada  

CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, 
etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives 
d'aplicació.  
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest.  
Ha de quedar instalꞏlat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en 
funció del grau de protecció IP/IK.  
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions d'instalꞏlació de la 
DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els 
connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i 
no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instalꞏlació i les recomanacions d'ubicació especificades 
a la DT del fabricant.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instalꞏlats i en condicions de funcionament.  
Les connexions han d'estar fetes.  
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves 
del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per 
la DF.  
INTERFÍCIES:  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
manera especificada pel fabricant.  
CABLES:  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els 
conductors d'aquesta instalꞏlació i separats físicament del cables de la instalꞏlació elèctrica. No s'admet cap altre cable 
conductor aliè a la instalꞏlació.  
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
PROGRAMARI:  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb les 
prestacions de l'ordinador.  
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades 
a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instalꞏla, que ha de ser aprovat 
per la DF.  
L'element on s'instalꞏla ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva colꞏlocació, per comprovar que no tenen desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la 
compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a la DT.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  

Durant el procés de colꞏlocació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element 
subministrat.  
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions 
de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. 
Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instalꞏlat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instalꞏlats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o 
d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
PROGRAMARI:  
Abans de començar la instalꞏlació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements 
que formen part del sistema.  
La instalꞏlació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència d'instalꞏlació proposada 
pel fabricant.  
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:  
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
CABLES:  
m de llargària realment colꞏlocat, amidat segons les especificacions de la DT.  
PASSARELꞏLA, PANTALLA O PROGRAMARI:  
Unitat de quantitat realment instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
 

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
EMD1 -  DETECTORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base ha de quedar fixada sòlidament.  
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instalꞏlació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instalꞏlació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Verificació de la situació i instalꞏlació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les 
especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense 
alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instalꞏlació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de 
la instalꞏlació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  

 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
EMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD3G001,EMD3G002,EMD3G006,EMD3G010,EMD3G011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instalꞏlació:  

- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de la instalꞏlació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instalꞏlació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Verificació de la situació i instalꞏlació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les 
especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense 
alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instalꞏlació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de 
la instalꞏlació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  

 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
EMD4 -  SIRENES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD4G009. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
EMD6 -  CONDUCTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD6G012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats colꞏlocats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.  
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instalꞏlació:  
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434AA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàlꞏlics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, colꞏlocats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables per a instalꞏlacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instalꞏlacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  

S'han contemplat els tipus de colꞏlocació següents:  
- Cables colꞏlocats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, colꞏlocats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables colꞏlocats sota canals, safates o tubs:  

- Colꞏlocació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instalꞏlació.  
L'instalꞏlador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instalꞏlació.  
CABLES COLꞏLOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instalꞏlació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instalꞏlacions. La secció interior 
del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de 
comunicacions elements d'altres instalꞏlacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del 
senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur 
a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
CABLES PER A INSTALꞏLACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no 
es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COLꞏLOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de 
oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 -  DEMOLICIONS 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FBA0,F219FFA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la 
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  

- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instalꞏlació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 -  DEMOLICIONS 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  

CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPULSIÓ MITJANÇANT BOMBAMENT SOLAR, DES DE LA BASSA DE REGULACIÓ DEL SECTOR 8 DEL SSG, A LA BASSA DE REGULACIÓ DEL REG DE L’ESPLUGA CALBA I MALDÀ  
CLAU: VI-16281 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 
i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

  



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PER AL BOMBAMENT DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE PLANES I AIXALELLES, DELS TTMM DE FLIX I ASCÓ. RIBERA D’EBRE. 
CLAU: ER-20214 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer 
servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre 
el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  

- Fonament, nucli i zones exteriors:  
- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  
- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat 
ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de 
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i 
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests 
es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant 
la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre:  

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització  

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la 
zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 
(UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o colꞏlapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, colꞏlapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de 
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  

- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
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- Procediment de compactació  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la 
DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal colꞏlocar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paralꞏleles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de 
ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la 
unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de 
material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir 
un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de 
la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura 
ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als 
plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els 
errors que s'hagin produït.  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F22B -  ESCARIFICACIÓ DE SÒLS I FERMS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície 
homogènia de suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'escarificació 
- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF.  
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les 
especificades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF.  
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a màxim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries 
superiors, cal retirar el terreny i colꞏlocar-lo desprès per tongades.  
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar 
convenientment i operar amb les precaucions necessàries.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 
l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de 
la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 
l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de 
la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en 
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  
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F9 -  PAVIMENTS 
F93 -  BASES 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la colꞏlocació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la colꞏlocació 
del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Colꞏlocació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un 
material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262G8,FDK262Q8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat colꞏlocat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb 
terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i 
reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  

- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Colꞏlocació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la colꞏlocació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la colꞏlocació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Colꞏlocació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  

CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per 
tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
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PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de colꞏlocació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZHJB4,FDKZJLB4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i colꞏlocació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Colꞏlocació del morter d'anivellament 
- Colꞏlocació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar 
el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop colꞏlocada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de colꞏlocació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

FG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
FGJ -  EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS 
FGJ1 -  EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGJ1G001,FGJ1G002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i colꞏlocació centre de transformació prefabricat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del perímetre de recolzament 
- Replanteig i colꞏlocació del centre de transformació i de tots els elements especificats en la DT.  

CONDICIONS GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques exigides a la DT.  
Els centres de transformació disposat per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 
previstos.  
La peça ha d'estar colꞏlocada en la posició i nivell previstos a la DT.  
Les toleràncies d'execució dels elements de formigó han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques.  
La colꞏlocació del element s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la colꞏlocació s'ha de suspendre dels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació 
de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
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FH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un 
braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina 
a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  

Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  

Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instalꞏlar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  

BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la 
creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero.  

 
  

FR -  JARDINERIA 
FR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  

S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  

CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les restes dels 
vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, 
en el seu defecte, per la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a 
la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22DU030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, 
runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.  
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit 
les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només 
en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la 
DF, aquesta no es retirarà.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de 
circular per sobre desprès de ser retirada.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF.  
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per 
tal de no perjudicar els elements de l'entorn.  
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de 
manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, 
compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
G92 -  SUBBASES 
G921 -  SUBBASES DE TOT-U 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment 
per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 
la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 
humidificació, si es considera necessari.  
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Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions 
d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a colꞏlocar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in 
situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
mitjançant assaig i els resultats "in situ".  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, 
segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 
cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), 
en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja 
obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 
510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà 
de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre 
que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.  
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a 
mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa 
per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més 
d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre 
que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica 
del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 
mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  

 
   

GH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
GHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GHM11F22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un 
braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina 
a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  

Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  

Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instalꞏlar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  

BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la 
creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero.  
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I -  PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R642J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 
l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de 
la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  

 
   

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
I2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA6580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en 
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
KGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
KGE2 -  INVERSORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa elèctrica, colꞏlocats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.  
La instalꞏlació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències 
del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre sorolls ni vibracions a l'estuctura de 
l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.  
Els elements de la instalꞏlació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.  
Ha de tenir instalꞏlades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instalꞏlació es corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 
  

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PGE2- -  INVERSOR PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA COLOCADO 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGE2-G012. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipos inversores para la adaptación de la corriente de la central de captación a la de la red eléctrica, colocados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Ejecución de las conexiones eléctricas 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra del material sobrante (restos embalaje, recortes de tubos, cables, etc.) 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Todo el conjunto estará montado según las indicaciones de la DT del fabricante y de los reglamentos vigentes. 
La instalación estará construida en su totalidad con materiales y procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias 
del servicio, la durabilidad, salubridad y mantenimiento. 
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí. 
El equipo quedará solidamente fijado en su posición definitiva. No transmitirá ruidos ni vibraciones a la estructura del edificio, 
sea cual sea la condición de trabajo. 
Los elementos de la instalación que necesiten un mantenimiento o bien se tengan que manipular serán accesibles. 
Tendrá instaladas las protecciones necesarias contra descargas eléctricas, en cumplimiento de la reglamentación vigente. 
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los puntos de conexión. 
Las conexiones estarán realizadas dentro de las cajas de conexión y no provocarán esfuerzos recíprocos. 
La estructura de soporte estará conectada a la red de toma de tierra. 
Estará hecha la prueba de servicio. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas de los elementos que conforman la instalación se corresponden a las 
especificadas en proyecto. 
Se trabajará sin tensión en la red. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de todo el material sobrante (restos de embalajes, 
recortes de tubos, etc.). 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Ahorro de energía. DB-HE. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
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PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PGE5- -  MÒDUL FOTOVOLTAIC COLꞏLOCAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGE5-G011,PGE5-G010,PGE5-G012,PGE5-G013,PGE5-G014. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels suports 
- Colꞏlocació dels mòduls fotovoltaics 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
La instalꞏlació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències 
del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.  
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i neu indicades 
en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als mòduls de captació 
solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel fabricant. 
Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.  
Un cop colꞏlocat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instalꞏlació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instalꞏlació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres 
elements. 
Ha de tenir instalꞏlades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la instalꞏlació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la 
instalꞏlació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instalꞏlació es corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan colꞏlocats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc.). 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Ahorro de energía. DB-HE. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 
 
 

Lleida, març de 2021  El autor del Projecte 

 

 

 Gabriel Garriga Gòdia 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. 
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Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

AMIDAMENTS Data: 17/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES EXPLANADA PARC SOLAR

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.143,010 4.143,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.143,010

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.036,620 1.036,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,620

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície parc terreny 2.668,580 2.668,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.668,580

4 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície parc terreny 2.616,570 2.616,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.616,570

5 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,500 75,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,500

6 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.277,820 0,100 327,782 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,782

7 GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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AMIDAMENTS Data: 17/03/21 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre Parc solar 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta entrada parc -5,000 -5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

8 GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta Entrada PArc 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  EXCAVACIONS RASES INSTAL·LACIONS

1 G222R003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 0,600 0,800 1,000 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 0,600 0,300 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

3 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 0,600 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 CCTV-Seguretat 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 CC FV 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

5 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CC FV 78,000 2,000 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

6 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de senyalització de PVC per avís visual de
disposició de cablejat elèctric en rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA PARC SOLAR

1 G222R103 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#
2 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#
3 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#
2 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#
3 10,000 3,200 0,600 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 3,200 0,600 60,000 633,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 633,600

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  EQUIPAMENTS PARC SOLAR

1 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de simple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de 40x40x40
cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000
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2 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i i malla electrosoldada d'acer
galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta de serveis del parc
solar, de dimensions mínimes 3500x2500x2500mm, amb 1 porta de dues fulles de dimensions 900x2100 mm,
ventialció natual amb dos reixes en dos façanes opasades dimensions 600x600 mm, incloent enllumenat i
bases d'endolls, segons plànol de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de formigó armat per a instal·lació d'edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc) i execució compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de dimensions mínimes
3950x2950x2000mm d'alçada a instal·lar sobre  llit de sorra de 100mm, incloent excavació previa de 150mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  RASA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB

1 G222G001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics
especials per a treballs en zones de orografia díficil tals com retroexcavadora aranya, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou transport i retirada de maquinària i temps morts en execució treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,600 0,800 187,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,600 0,300 70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,200

3 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
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assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,600 0,500 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

4 EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 2,000 780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

5 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

6 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de senyalització de PVC per avís visual de
disposició de cablejat elèctric en rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

9 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

13 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 0,600 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,600 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,440

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

1 PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL 450-470 WATT d'una
potencia de 460 Wp, amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc d'alumini anoditzat, frontal de protecció amb
vidre temperat amb baix contingut amb ferro, tancament estanc posterior amb làmina de material sintètic, caixa
de connexió IP67 i precablejat amb connectors MC4, eficàcia del 20,49%, tensió màxima de 1500 V DC,
col·locats sobre estructura de perfils d'alumini fixats sobre estructura fixa. Dimensions de 2182 x 1029 x 35 mm,
pes 25,0 kg. Col·locats i connexionats en series fotovoltaiques fins a inversor. La garantia de producte és de 12
anys i la producció a 25 anys lineal fins el 83,1%. Es pot substituir el tipus de panell si es manté garanties,
rendiments, dimensions ipotència pic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campo fotovoltaico 468,000 1,000 468,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

2 PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació de Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 o equivalent, de 185 kW de
potencia activa (cos phi = 1) de sortida a 800V trifàsic. L'eficiència europea de l'inversor és de 98,69%, té un
corrent màxim d'entrada de 1500V, voltatge d'entrada inicial de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat d'MPPT
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9. El propi inversor ha de portar les següents proteccions intrinseques: dispositiu de desconnexió del costat
d'entrada, protecció anti-illa, protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de polaritat inversa de CC,
monitoreig de fallos en strings de sistemes fotovoltaics, protecció contra sobrecorrents de CC tipus II, protecció
contra sobrecorrents de AC tipus II, detecció de resistència d'aïllament CC i unitat de monitorex de corrent
residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es manté garanties, rendiments, tensió de sortida, potència de
sortida, nombre d'entrades i tensions de treball d'entrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inversor 01 (Campo de 288 mod.) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E231G001 u Clavament individual en terreny d'ancoratge no recuperable, per a suportar estructura metàl·lica instal·lació
fotovoltaica, de perfil metàl·lic HEA-140 o IPE-140, o perfil que prescrigui fabricant de la estructura a instal·lar,
fins a una fondària de 2 metres en terreny de graves, previ presentació per part de la empresa adjudicataria
d'assaig geotècnica d'ancorament (hincamiento - pull out test)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació d'estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al terreny mitjançant pilots
clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 26 mòduls d'alumini
de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB SE-AE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a
terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x
1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament,
tot segons prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al
CTE DB SE-AE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa al terreny mitjançant pilots
de formigó (1 pilot cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat,
conexionat, provat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac químic HIT-HY 150 MAX + HIT-V (5.8) M16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EG31F154 m Subministrament i instal·lació de cable especial per a instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, tipus H1Z2Z2-K
1x6 mm2, tensió nominal 1/1 kV (1,8 / 1,8 kVdc màx.); lliure d'halògens, resistent a raigs ultraviolats. Col·locat
sota tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 String 11.1 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 String 11.2 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 String 10.1 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 String 9.1 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 String 9.2 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 String 8.1 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 String 7.1 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
8 String 7.2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
9 String 6.1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 String 5.1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
11 String 5.2 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
12 String 4.1 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
13 String 3.1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
14 String 3.2 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
15 String 2.1 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
16 String 2.2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
17 String 1.1 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
18 String 1.2 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.200,000

8 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura FV 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 CCTV 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Caseta Serveis Auxiliars FV 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura FV-CCTV 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 30,000 210,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Caseta Serv. Aux. FV 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Caseta Serveis Auxiliars FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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11 EG321174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 11,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

12 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 468,000 1,500 702,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 702,000

13 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls
mes, totalment equipat, muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat nominal, i tensió nominal
800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre, configuració seccionable, protecció de
circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA de potencia nominal
amb tensió de entrada de 800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre, l'envolvent será metal·lica RAL7035

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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18 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 AUTOTRAFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38
W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CASETA PARC SOLAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CASETA PARC SOLAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 CASETA PARC SOLAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EG53G001 u Subministrament i instal·lació sistema monitorització planta fotovoltaica composat per 1 ananlitzador de xarxa
amb Mesurador de lectura indirecta marca Janitza model UMG-103-CBM o equivalent, incloent 3
transformadors de corrent de nucli partit de mesura marca Circutor model TP58 o equivalent amb una relació
d'intensitat 500/5A, que permet la mesura del corrent sense necessitat de tallar el subministrament. Incloent
mòdul de comunicació RS485 marca HUAWEI model SmartLogger 3000A O equivalent, incloent targeta SIM 4G
de comunicació amb un mínim de 300Mb de tràfic mensual per a una durada mínima de 12 mesos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EG53G002 u Posada en servei de la instal·lació solar fotovoltaica, incloent proves pertinents, tant en la instal·lació executada
com en les materials instal·lació segons prescripcions dels respectius fabricants, amb la finalitat de garantir el
seu correcte funcionament i posada en marxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EG53G003 u Legalització de la instal·lació elèctrica i sol·licitud autorització definitiva instal·lació fotovoltaica executada, a
base de Projecte Tècnic (format per memòria, plànols, esquemes, càlculs, etc,) visat pel col·legi oficial
corresponent, amb certificat de Direcció d'obra emès per tècnic competent, inspecció inicial per Entitat
Col·laboradora, així com la seva inscripció al RITSIC. Incloent pagament drets visat, honoraris, tases, etc, així
com certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió emès per instal·lador autoritzat, i documents precisos per a
la sol·licitud de la seva autorització d'explotació per a posada en marxa de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  SISTEMA DE SEGURETAT I INTRUSISME PARC SOLAR

1 EMD3G001 u Subministrament e instal·lació de sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview DFusion o equivalent,
amb Deep Learning enracable, o similar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EMD3G002 u Subministrament e instal·lació de mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb central videoanàlisis
Daview, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CCTV 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EPA1G003 u Subministrament e instal·lació de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR 30m, óptica motoritzada, WDR WP-NBZ4E-IR
120 dB, IP67, 12Vdc/PoE, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110m, obertura de 45º, IP 66,
220 Vac, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EPACG005 u Subministrament e instal·lació de Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible amb camares de fins a
8Mpx, 80Mbps, H.265+, 2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K) independents, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EMD3G006 u Subministre e instal·lació de central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb IP a placa, caixa de plástic,
grau 2, o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie DC118 de grau 2, o similar
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EMD2G008 u Subministre e instal·lació de detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins a 15 metres. Greu 3, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EMD4G009 u Subministrament e instal·lació de sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar, amb tapa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EMD3G010 u Subministramente e instal·lació de teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible amb centrals xGEN i
xGEN Connect, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EMD3G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no inclou targeta SIM), o
similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EMD6G012 m Subministrament de cablejat per a sistema de CCTV format per 2 líneas de cable UTP Cat.6A i una línea de
alimentació 230V amb conductors multipolars RZ1-K 3x1,5mm² lliure de halogens no porpagadors de la flama
amb Euroclasse Cca, -s1b, -d1, -a1, baix canalització soterrada amb tubs Ø 63 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

14 EPACG013 u Posada en marcha de la instal·lació de detecció i CCTV.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  LÍNIA ELÈCTRICA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB
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1 EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x
150 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONDUCCIÓ INTERCONNEXIÓ
PARC SOLAR FINS EB

8,000 390,000 3.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.120,000

2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  ACTUACIONS EN EB PER CONNEXIÓ PARC SOLAR

1 EGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 800V, de
250 kVA de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. SORTIDA AUTOTRAFO EB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat nominal, i tensió nominal
800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre, configuració seccionable, protecció de
circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test

EUR
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incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. CA FV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. SORTIDA AUTOTRAFO EB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 TMF10 400A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ. SORTIDA AUTOTRAFO EB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTREGA FV QUADRE E 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA DI 4,000 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i
400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal
de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de
vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ER-20214
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

17/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E231G001 u Clavament individual en terreny
d'ancoratge no recuperable, per
a suportar estructura
metàl·lica instal·lació
fotovoltaica, de perfil
metàl·lic HEA-140 o IPE-140, o
perfil que prescrigui fabricant
de la estructura a instal·lar,
fins a una fondària de 2 metres
en terreny de graves, previ
presentació per part de la
empresa adjudicataria d'assaig
geotècnica d'ancorament
(hincamiento - pull out test) 

23,76 120,000 1,071 2.851,20

EG1A0949 u Armari metàl·lic des de
700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a
columna

398,81 1,000 0,152 398,81

EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres
de comandament i protecció, amb
línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes,
totalment equipat, muntat

856,80 1,000 0,323 856,80

EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura
del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta,
potència entre 139 i 277 kW,
tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA
tetrapolar (4P) de 400 A
regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial,
col·locat superficialment

695,46 1,000 0,264 695,46

EG1PUD40 u Protecció diferencial per a
conjunt de protecció i mesura
TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de
diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa
modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat
adossat al conjunt de protecció
i mesura

332,45 1,000 0,125 332,45

EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat
superficialment

17,41 10,000 0,076 174,10
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Màscara: * (Ordenació per codi)

17/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de
250 N, de 2.2 mm de gruix, amb
unió encolada i com a
canalització soterrada

8,64 20,000 0,067 172,80

EG22G001 m Subministrament i col·locació
en interior de rasa de serveis
de cinta de senyalització de
PVC per avís visual de
disposició de cablejat elèctric
en rasa

0,63 510,000 0,128 321,30

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

1,97 565,000 0,429 1.113,05

EG22TK1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

3,11 156,000 0,1810 485,16

EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

6,94 780,000 2,0311 5.413,20

EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb
separadors d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb
elements de suport

38,00 25,000 0,3612 950,00

EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

28,78 120,000 1,3013 3.453,60

EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 240 mm2, amb
coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

27,29 40,000 0,4114 1.091,60

EUR
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17/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EG31F154 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,06 2.200,000 0,8815 2.332,00

EG321174 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en
tub

3,56 55,000 0,0716 195,80

EG325134 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

0,85 702,000 0,2217 596,70

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

8,51 400,000 1,2818 3.404,00

EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL
RV, unipolar, de secció 1x 150
mm2, col·locat en tub

6,13 3.120,000 7,1919 19.125,60

EG415GA9 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 15000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

53,67 3,000 0,0620 161,01

EG415GAB u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 15000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

54,58 2,000 0,0421 109,16

EG41G001 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic amb caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat nominal, i tensió
nominal 800V, amb 4 pols i 3 o
4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre,
configuració seccionable,
protecció de circuits
mitjançant bloc electrònic
estàndard, 42 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

4.637,81 2,000 3,4922 9.275,62

EUR
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EG41LHTT u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i
bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 45 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1.825,65 2,000 1,3723 3.651,30

EG426BJH u Interruptor diferencial de la
classe A superimmunitzat, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

247,94 1,000 0,0924 247,94

EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 250
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 10 A,
de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani,
fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a
l'interruptor

1.007,54 2,000 0,7625 2.015,08

EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 30 A,
de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani,
fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a
l'interruptor

1.110,96 1,000 0,4226 1.110,96

EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de
80 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i
muntada superficialment

111,23 1,000 0,0427 111,23

EUR
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EG53G001 u Subministrament i instal·lació
sistema monitorització planta
fotovoltaica composat per 1
ananlitzador de xarxa amb
Mesurador de lectura indirecta
marca Janitza model UMG-103-CBM
o equivalent, incloent 3
transformadors de corrent de
nucli partit de mesura marca
Circutor model TP58 o
equivalent amb una relació
d'intensitat 500/5A, que permet
la mesura del corrent sense
necessitat de tallar el
subministrament. Incloent mòdul
de comunicació RS485 marca
HUAWEI model SmartLogger 3000A
O equivalent, incloent targeta
SIM 4G de comunicació amb un
mínim de 300Mb de tràfic
mensual per a una durada mínima
de 12 mesos.

2.173,03 1,000 0,8228 2.173,03

EG53G002 u Posada en servei de la
instal·lació solar
fotovoltaica, incloent proves
pertinents, tant en la
instal·lació executada com en
les materials instal·lació
segons prescripcions dels
respectius fabricants, amb la
finalitat de garantir el seu
correcte funcionament i posada
en marxa 

1.394,00 1,000 0,5229 1.394,00

EG53G003 u Legalització de la instal·lació
elèctrica i sol·licitud
autorització definitiva
instal·lació fotovoltaica
executada, a base de Projecte
Tècnic (format per memòria,
plànols, esquemes, càlculs,
etc,) visat pel col·legi
oficial corresponent, amb
certificat de Direcció d'obra
emès per tècnic competent,
inspecció inicial per Entitat
Col·laboradora, així com la
seva inscripció al RITSIC.
Incloent pagament drets visat,
honoraris, tases, etc, així com
certificat d'instal·lació
elèctrica en Baixa Tensió emès
per instal·lador autoritzat, i
documents precisos per a la
sol·licitud de la seva
autorització d'explotació per a
posada en marxa de la
instal·lació.

2.788,00 1,000 1,0530 2.788,00

EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment

15,28 1,000 0,0131 15,28
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EG63D15R u Presa de corrent de superfície,
bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

9,41 2,000 0,0132 18,82

EGD1322E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

28,96 13,000 0,1433 376,48

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

35,71 2,000 0,0334 71,42

EGG4G002 u Subministrament e instal·lació
de Autotransformador reversible
trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA de
potencia nominal amb tensió de
entrada de 800Vac i amb sortida
a 400Vac + Neutre, l'envolvent
será metal·lica RAL7035

485,90 1,000 0,1835 485,90

EGG4U35Q u Autotransformador reversible
trifàsic, grau de protecció
IP54, tensió d'entrada 400 V i
tensió de sortida 800V, de 250
kVA de potència, fabricació
segons normes UNE-EN 61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076,
col·locat

6.126,96 1,000 2,3036 6.126,96

EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

116,21 1,000 0,0437 116,21

EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb
una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm
de llargària, 38 W de potència,
flux lluminós de 4000 lm, amb
equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada
superficialment

83,42 2,000 0,0638 166,84

EMD2G007 u Subministrament e instal·lació
de contacte magnétic de
superficie DC118 de grau 2, o
similar

49,01 1,000 0,0239 49,01

EMD2G008 u Subministre e instal·lació de
detector de doble tecnología
amb AM, cobertura fins a 15
metres. Greu 3, o similar.

75,65 1,000 0,0340 75,65

EMD3G001 u Subministrament e instal·lació
de sistema de vídeo anàlisis
per a 6 canals IP. Daview
DFusion o equivalent, amb Deep
Learning enracable, o similar.

6.011,31 1,000 2,2641 6.011,31

EUR
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EMD3G002 u Subministrament e instal·lació
de mòdul de sortides de relé,
NA/NC, compatible amb central
videoanàlisis Daview, o
similar.

324,57 1,000 0,1242 324,57

EMD3G006 u Subministre e instal·lació de
central xGEN Connect 8 NXG8 de
8 a 48 zones, amb IP a placa,
caixa de plástic, grau 2, o
similar

307,19 1,000 0,1243 307,19

EMD3G010 u Subministramente e instal·lació
de teclat amb pantalla tàctil
NXG1820-EUR compatible amb
centrals xGEN i xGEN Connect, o
similar.

114,01 1,000 0,0444 114,01

EMD3G011 u Subministrament e instal·lació
de mòdul de comunicació 3G
NXG7001 per a xGEN (no inclou
targeta SIM), o similar.

239,36 1,000 0,0945 239,36

EMD4G009 u Subministrament e instal·lació
de sirena exterior Multibox
autoalimentada G3, o similar,
amb tapa

112,28 1,000 0,0446 112,28

EMD6G012 m Subministrament de cablejat per
a sistema de CCTV format per 2
líneas de cable UTP Cat.6A i
una línea de alimentació 230V
amb conductors multipolars
RZ1-K 3x1,5mm² lliure de
halogens no porpagadors de la
flama amb Euroclasse Cca, -s1b,
-d1, -a1, baix canalització
soterrada amb tubs Ø 63 mm.

9,02 120,000 0,4147 1.082,40

EP434AA0 m Cable per a transmissió de
dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6a
F/FTP, aïllament de poliolefina
i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

2,49 390,000 0,3648 971,10

EPA1G003 u Subministrament e instal·lació
de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR
30m, óptica motoritzada, WDR
WP-NBZ4E-IR 120 dB, IP67,
12Vdc/PoE, o similar. Inclou
accesori de montatje a bácul ,
carcasa i posicionador.

137,08 6,000 0,3149 822,48

EPA1G004 u Subministrament e instal·lació
de Focus IR WS-IR11045/220 de
147 LEDs fins a 110m, obertura
de 45º, IP 66, 220 Vac, o
similar. Inclou accesori de
montatje a bácul , carcasa i
posicionador.

171,27 6,000 0,3950 1.027,62

EUR
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EPACG005 u Subministrament e instal·lació
de Gravador NVR de 8 canals
WP-N6508-E2 compatible amb
camares de fins a 8Mpx, 80Mbps,
H.265+, 2HDDs 6TB (no
incluits), VGA y HDMI (4K)
independents, o similar.

120,66 1,000 0,0551 120,66

EPACG013 u Posada en marcha de la
instal·lació de detecció i
CCTV.

432,81 1,000 0,1652 432,81

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

4,88 16,000 0,0353 78,08

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de
10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

6,51 50,000 0,1254 325,50

FDK262G8 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

94,55 8,000 0,2855 756,40

FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

247,42 14,000 1,3056 3.463,88

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

110,70 8,000 0,3357 885,60

FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

92,60 7,000 0,2458 648,20

FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó
armat (estructura monobloc) i
execució compacte, per a caseta
de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes
3500x2500x2500mm, amb 1 porta
de dues fulles de dimensions
900x2100 mm, ventialció natual
amb dos reixes en dos façanes
opasades dimensions 600x600 mm,
incloent enllumenat i bases
d'endolls, segons plànol de
detall

2.790,64 1,000 1,0559 2.790,64

EUR
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FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de
formigó armat per a
instal·lació d'edifici
prefabricat de formigó armat
(estructura monobloc) i
execució compacte, per a caseta
de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes
3950x2950x2000mm d'alçada a
instal·lar sobre llit de sorra
de 100mm, incloent excavació
previa de 150mm

1.451,89 1,000 0,5560 1.451,89

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

1,97 1.036,620 0,7761 2.042,14

G221U013 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

3,47 2.668,580 3,4862 9.259,97

G222G001 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, fins a 1 m
d'amplària, amb mitjans
mecànics especials per a
treballs en zones de orografia
díficil tals com
retroexcavadora aranya,
incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
Inclou transport i retirada de
maquinària i temps morts en
execució treballs

52,25 187,200 3,6863 9.781,20

G222R003 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m
d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,95 57,600 0,0964 227,52

EUR
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G222R103 m3 Excavació de terreny no
classificat en pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca, tall prèvi en talussos i
estrebat si cal, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,66 28,800 0,0865 220,61

G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de la pròpia obra, estesa i
compactació al 98% del PM,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,41 2.616,570 1,3966 3.689,36

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

1,27 4.143,010 1,9867 5.261,62

G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de
recolzament, laterals i
envolvent de tub col.locat, amb
terres seleccionades de la
pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció
de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i
tot el reblert en massissos
d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les
compactacions posteriors que
calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat
sobre perfil teòric.

5,14 153,000 0,3068 786,42

G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el
rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

19,81 91,800 0,6869 1.818,56

G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra
calcària de 400 a 800 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

27,19 75,500 0,7770 2.052,85

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

86,77 33,240 1,0871 2.884,23

EUR
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G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

0,90 633,600 0,2172 570,24

G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

20,51 327,782 2,5373 6.722,81

GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m
d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de simple
torsió de 50 mm de pas de malla
i de d 1,5 mm, pals metàl·lics
d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavacio de
pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó HM-20
dels daus de 40x40x40 cm,
tensors, tornapuntes i material
auxiliar

21,42 255,000 2,0574 5.462,10

GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles
de 4x2,5 m, amb bastidor de tub
de 80x50 mm i i malla
electrosoldada d'acer
galvanitzat 200/50/5, muntants
de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous
per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb
formigó HA-25, encofrat i
formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó
HA-25

658,14 1,000 0,2575 658,14

GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m
d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

5,94 130,000 0,2976 772,20

GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de
seguretat, de 2,40 m d'amplada
i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

41,76 5,000 0,0877 208,80

GHM11F22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

278,98 4,000 0,4278 1.115,92

I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3
de capacitat

19,54 36,000 0,2679 703,44

EUR

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

17/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus
barrejats no perillosos 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)

16,40 36,000 0,2280 590,40

PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació
de Inversor tipus Huawei
SUN2000-185KTL-H1 o equivalent,
de 185 kW de potencia activa
(cos phi = 1) de sortida a 800V
trifàsic. L'eficiència europea
de l'inversor és de 98,69%, té
un corrent màxim d'entrada de
1500V, voltatge d'entrada
inicial de 550V, nombre
d'entrades 18 i quantitat
d'MPPT 9. El propi inversor ha
de portar les següents
proteccions intrinseques:
dispositiu de desconnexió del
costat d'entrada, protecció
anti-illa, protecció contra
sobrecorrent d'AC, protecció de
polaritat inversa de CC,
monitoreig de fallos en strings
de sistemes fotovoltaics,
protecció contra sobrecorrents
de CC tipus II, protecció
contra sobrecorrents de AC
tipus II, detecció de
resistència d'aïllament CC i
unitat de monitorex de corrent
residual. Es pot substituir el
tipus d'inversor si es manté
garanties, rendiments, tensió
de sortida, potència de
sortida, nombre d'entrades i
tensions de treball d'entrada.

11.679,36 1,000 4,3981 11.679,36

EUR
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PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació
de mòdul fotovoltaic tipus
Jinko TIGER MONO-FACIAL 450-470
WATT d'una potencia de 460 Wp,
amb 156 cel·les
mocristal·lines, amb marc
d'alumini anoditzat, frontal de
protecció amb vidre temperat
amb baix contingut amb ferro,
tancament estanc posterior amb
làmina de material sintètic,
caixa de connexió IP67 i
precablejat amb connectors MC4,
eficàcia del 20,49%, tensió
màxima de 1500 V DC, col·locats
sobre estructura de perfils
d'alumini fixats sobre
estructura fixa. Dimensions de
2182 x 1029 x 35 mm, pes 25,0
kg. Col·locats i connexionats
en series fotovoltaiques fins a
inversor. La garantia de
producte és de 12 anys i la
producció a 25 anys lineal fins
el 83,1%. Es pot substituir el
tipus de panell si es manté
garanties, rendiments,
dimensions ipotència pic.

159,17 468,000 28,0082 74.491,56

PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació
d'estructura SCHLETTER FS DUO o
equivalent fitxa al terreny
mitjançant pilots clavats a
terra a una profundidad de 1
metre (2 pilots cada 3 metres).
Sistema de fitxació de 26
mòduls d'alumini de 2m x 1m.
Totalment muntat, conexionat,
provat i amb tots els elements
necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons
prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es
calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB
SE-AE.

1.336,23 4,000 2,0183 5.344,92

PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació
de estructura SCHLETTER FS DUO
fitxa al terreny mitjançant
pilots clavats a terra a una
profundidad de 1 metre (2
pilots cada 3 metres). Sistema
de fitxació de 52 mòduls
d'alumini de 2m x 1m. Totalment
muntat, conexionat, provat i
amb tots els elements
necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons
prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es
calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB
SE-AE.

2.603,79 4,000 3,9184 10.415,16

EUR
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PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació
de estructura SCHLETTER PV MAX
o equivalent, fixa al terreny
mitjançant pilots de formigó (1
pilot cada 3 metres). Sistema
de fitxació de 52 mòduls
d'alumini de 2m x 1m. Totalment
muntat, conexionat, provat i
amb tots els elements
necessaris per al seu correcte
funcionament, tot segons
prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es
calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB
SE-AE.
Inclou material de subjecció a
sabates de formigó mitjançant
tac químic HIT-HY 150 MAX +
HIT-V (5.8) M16.

2.974,44 3,000 3,3585 8.923,32

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.922,00 1,000 1,4786 3.922,00

TOTAL: 100,00266.074,37

EUR
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P-1 E231G001 u Clavament individual en terreny d'ancoratge no recuperable, per a suportar estructura
metàl·lica instal·lació fotovoltaica, de perfil metàl·lic HEA-140 o IPE-140, o perfil que
prescrigui fabricant de la estructura a instal·lar, fins a una fondària de 2 metres en terreny de
graves, previ presentació per part de la empresa adjudicataria d'assaig geotècnica
d'ancorament (hincamiento - pull out test)

23,76 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 EG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

398,81 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

856,80 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-4 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

695,46 €

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

332,45 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

17,41 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

8,64 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de senyalització de PVC
per avís visual de disposició de cablejat elèctric en rasa

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-11 EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-12 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

P-13 EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

28,78 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-15 EG31F154 m Subministrament i instal·lació de cable especial per a instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica, tipus H1Z2Z2-K 1x6 mm2, tensió nominal 1/1 kV (1,8 / 1,8 kVdc màx.); lliure
d'halògens, resistent a raigs ultraviolats. Col·locat sota tub.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-16 EG321174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV,
unipolar, de secció 1x 150 mm2, col·locat en tub

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

53,67 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

54,58 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat nominal, i
tensió nominal 800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre,
configuració seccionable, protecció de circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

4.637,81 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 EG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1.825,65 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-24 EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

247,94 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

1.007,54 €

(MIL SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60
ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

1.110,96 €

(MIL  CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment

111,23 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-28 EG53G001 u Subministrament i instal·lació sistema monitorització planta fotovoltaica composat per 1
ananlitzador de xarxa amb Mesurador de lectura indirecta marca Janitza model
UMG-103-CBM o equivalent, incloent 3 transformadors de corrent de nucli partit de mesura
marca Circutor model TP58 o equivalent amb una relació d'intensitat 500/5A, que permet la
mesura del corrent sense necessitat de tallar el subministrament. Incloent mòdul de
comunicació RS485 marca HUAWEI model SmartLogger 3000A O equivalent, incloent
targeta SIM 4G de comunicació amb un mínim de 300Mb de tràfic mensual per a una durada
mínima de 12 mesos.

2.173,03 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 EG53G002 u Posada en servei de la instal·lació solar fotovoltaica, incloent proves pertinents, tant en la
instal·lació executada com en les materials instal·lació segons prescripcions dels respectius
fabricants, amb la finalitat de garantir el seu correcte funcionament i posada en marxa

1.394,00 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

P-30 EG53G003 u Legalització de la instal·lació elèctrica i sol·licitud autorització definitiva instal·lació
fotovoltaica executada, a base de Projecte Tècnic (format per memòria, plànols, esquemes,
càlculs, etc,) visat pel col·legi oficial corresponent, amb certificat de Direcció d'obra emès per
tècnic competent, inspecció inicial per Entitat Col·laboradora, així com la seva inscripció al
RITSIC. Incloent pagament drets visat, honoraris, tases, etc, així com certificat d'instal·lació
elèctrica en Baixa Tensió emès per instal·lador autoritzat, i documents precisos per a la
sol·licitud de la seva autorització d'explotació per a posada en marxa de la instal·lació.

2.788,00 €

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

P-31 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-32 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,96 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

35,71 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 EGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA
de potencia nominal amb tensió de entrada de 800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre,
l'envolvent será metal·lica RAL7035

485,90 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-36 EGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió
de sortida 800V, de 250 kVA de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076, col·locat

6.126,96 €

(SIS MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

116,21 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-38 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300
mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

83,42 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 EMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie DC118 de grau 2, o similar 49,01 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-40 EMD2G008 u Subministre e instal·lació de detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins a 15
metres. Greu 3, o similar.

75,65 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 EMD3G001 u Subministrament e instal·lació de sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview
DFusion o equivalent, amb Deep Learning enracable, o similar.

6.011,31 €

(SIS MIL ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-42 EMD3G002 u Subministrament e instal·lació de mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb central
videoanàlisis Daview, o similar.

324,57 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 EMD3G006 u Subministre e instal·lació de central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb IP a placa,
caixa de plástic, grau 2, o similar

307,19 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-44 EMD3G010 u Subministramente e instal·lació de teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible amb
centrals xGEN i xGEN Connect, o similar.

114,01 €

(CENT CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-45 EMD3G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no inclou
targeta SIM), o similar.

239,36 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 EMD4G009 u Subministrament e instal·lació de sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar, amb
tapa

112,28 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-47 EMD6G012 m Subministrament de cablejat per a sistema de CCTV format per 2 líneas de cable UTP
Cat.6A i una línea de alimentació 230V amb conductors multipolars RZ1-K 3x1,5mm² lliure de
halogens no porpagadors de la flama amb Euroclasse Cca, -s1b, -d1, -a1, baix canalització
soterrada amb tubs Ø 63 mm.

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-48 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 EPA1G003 u Subministrament e instal·lació de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR 30m, óptica motoritzada,
WDR WP-NBZ4E-IR 120 dB, IP67, 12Vdc/PoE, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul
, carcasa i posicionador.

137,08 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-50 EPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110m,
obertura de 45º, IP 66, 220 Vac, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i
posicionador.

171,27 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-51 EPACG005 u Subministrament e instal·lació de Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible amb
camares de fins a 8Mpx, 80Mbps, H.265+, 2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K)
independents, o similar.

120,66 €

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 EPACG013 u Posada en marcha de la instal·lació de detecció i CCTV. 432,81 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

94,55 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

247,42 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-57 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

110,70 €

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-58 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

92,60 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-59 FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta
de serveis del parc solar, de dimensions mínimes 3500x2500x2500mm, amb 1 porta de dues
fulles de dimensions 900x2100 mm, ventialció natual amb dos reixes en dos façanes
opasades dimensions 600x600 mm, incloent enllumenat i bases d'endolls, segons plànol de
detall

2.790,64 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de formigó armat per a instal·lació d'edifici prefabricat de formigó
armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes 3950x2950x2000mm d'alçada a instal·lar sobre llit de sorra de 100mm,
incloent excavació previa de 150mm

1.451,89 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 G222G001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics especials per a treballs en zones de orografia díficil tals com
retroexcavadora aranya, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou transport i retirada de maquinària i temps morts en execució treballs

52,25 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-64 G222R003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 G222R103 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega
i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-68 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres
seleccionades de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-69 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

27,19 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-71 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,77 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-73 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-74 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i
material auxiliar

21,42 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i i malla
electrosoldada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb
formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

658,14 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-76 GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

41,76 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

278,98 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-80 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

16,40 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-81 PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació de Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 o equivalent,
de 185 kW de potencia activa (cos phi = 1) de sortida a 800V trifàsic. L'eficiència europea
de l'inversor és de 98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V, voltatge d'entrada inicial
de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat d'MPPT 9. El propi inversor ha de portar les
següents proteccions intrinseques: dispositiu de desconnexió del costat d'entrada, protecció
anti-illa, protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de polaritat inversa de CC, monitoreig
de fallos en strings de sistemes fotovoltaics, protecció contra sobrecorrents de CC tipus II,
protecció contra sobrecorrents de AC tipus II, detecció de resistència d'aïllament CC i unitat
de monitorex de corrent residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es manté garanties,
rendiments, tensió de sortida, potència de sortida, nombre d'entrades i tensions de treball
d'entrada.

11.679,36 €

(ONZE MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-82 PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL
450-470 WATT d'una potencia de 460 Wp, amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc
d'alumini anoditzat, frontal de protecció amb vidre temperat amb baix contingut amb ferro,
tancament estanc posterior amb làmina de material sintètic, caixa de connexió IP67 i
precablejat amb connectors MC4, eficàcia del 20,49%, tensió màxima de 1500 V DC,
col·locats sobre estructura de perfils d'alumini fixats sobre estructura fixa. Dimensions de
2182 x 1029 x 35 mm, pes 25,0 kg. Col·locats i connexionats en series fotovoltaiques fins a
inversor. La garantia de producte és de 12 anys i la producció a 25 anys lineal fins el 83,1%.
Es pot substituir el tipus de panell si es manté garanties, rendiments, dimensions ipotència
pic.

159,17 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-83 PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació d'estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al terreny
mitjançant pilots clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres).
Sistema de fitxació de 26 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat
i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions
técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.

1.336,23 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-84 PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitjançant
pilots clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de
fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots
els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions técniques
del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE.

2.603,79 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa al
terreny mitjançant pilots de formigó (1 pilot cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls
d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac químic HIT-HY 150 MAX +
HIT-V (5.8) M16.

2.974,44 €

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 E231G001 u Clavament individual en terreny d'ancoratge no recuperable, per a suportar estructura
metàl·lica instal·lació fotovoltaica, de perfil metàl·lic HEA-140 o IPE-140, o perfil que
prescrigui fabricant de la estructura a instal·lar, fins a una fondària de 2 metres en terreny de
graves, previ presentació per part de la empresa adjudicataria d'assaig geotècnica
d'ancorament (hincamiento - pull out test)

23,76 €

B0A31000 kg Clau acer 0,08160 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €
Altres conceptes 14,30840 €

P-2 EG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

398,81 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG1A0940 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, 361,64000 €
Altres conceptes 32,21000 €

P-3 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

856,80 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 49,60000 €

BG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells d 660,19000 €
Altres conceptes 147,01000 €

P-4 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

695,46 €

BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individua 595,96000 €
Altres conceptes 99,50000 €

P-5 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

332,45 €

BG1PUD40 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 k 300,02000 €
Altres conceptes 32,43000 €

P-6 EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

17,41 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG21HD10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 14,68800 €
Altres conceptes 2,58200 €

P-7 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

8,64 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 6,42600 €
Altres conceptes 2,21400 €

P-8 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de senyalització de PVC
per avís visual de disposició de cablejat elèctric en rasa

0,63 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 0,27200 €
Altres conceptes 0,35800 €
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P-9 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,97 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 0,84800 €

P-10 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,11 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €
Altres conceptes 1,04960 €

P-11 EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

6,94 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,54880 €
Altres conceptes 1,39120 €

P-12 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

38,00 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en 7,58000 €

BG2DF6K0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm 12,42000 €

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçàri 8,62000 €
Altres conceptes 9,38000 €

P-13 EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

28,78 €

BG3121G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 22,42980 €
Altres conceptes 6,35020 €

P-14 EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

27,29 €

BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 21,01200 €
Altres conceptes 6,27800 €

P-15 EG31F154 m Subministrament i instal·lació de cable especial per a instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica, tipus H1Z2Z2-K 1x6 mm2, tensió nominal 1/1 kV (1,8 / 1,8 kVdc màx.); lliure
d'halògens, resistent a raigs ultraviolats. Col·locat sota tub.

1,06 €

BG31F150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F 0,35000 €
Altres conceptes 0,71000 €

P-16 EG321174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

3,56 €

BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 1,73400 €
Altres conceptes 1,82600 €

P-17 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,85 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07 0,31620 €
Altres conceptes 0,53380 €

P-18 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,51 €
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BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
Altres conceptes 7,04420 €

P-19 EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV,
unipolar, de secció 1x 150 mm2, col·locat en tub

6,13 €

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL R 2,01960 €
Altres conceptes 4,11040 €

P-20 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

53,67 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 44,06000 €
Altres conceptes 9,19000 €

P-21 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

54,58 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 44,92000 €
Altres conceptes 9,24000 €

P-22 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat nominal, i
tensió nominal 800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre,
configuració seccionable, protecció de circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

4.637,81 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG4182DA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de bastidor obert, de 630 d'intensitat nominal, am 4.350,16400 €
Altres conceptes 287,22600 €

P-23 EG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1.825,65 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxim 1.710,64000 €
Altres conceptes 114,59000 €

P-24 EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

247,94 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intens 223,71000 €
Altres conceptes 23,85000 €

P-25 EG42WWR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

1.007,54 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A 948,94000 €
Altres conceptes 58,22000 €

P-26 EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60
ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

1.110,96 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A 1.047,44000 €
Altres conceptes 63,14000 €

P-27 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment

111,23 €

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,41000 €

BG46C5C0 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles c 98,43000 €
Altres conceptes 12,39000 €

P-28 EG53G001 u Subministrament i instal·lació sistema monitorització planta fotovoltaica composat per 1
ananlitzador de xarxa amb Mesurador de lectura indirecta marca Janitza model
UMG-103-CBM o equivalent, incloent 3 transformadors de corrent de nucli partit de mesura
marca Circutor model TP58 o equivalent amb una relació d'intensitat 500/5A, que permet la
mesura del corrent sense necessitat de tallar el subministrament. Incloent mòdul de
comunicació RS485 marca HUAWEI model SmartLogger 3000A O equivalent, incloent
targeta SIM 4G de comunicació amb un mínim de 300Mb de tràfic mensual per a una durada
mínima de 12 mesos.

2.173,03 €

BG5AG001 u Transformador d'intensitat 500/5 A, 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60 313,50000 €

BG5CG001 u Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comu 850,00000 €

BG53G001 u Vatímetre electrodinàmic trifàsic, equilibrat, amb neutre, per a energia activa,JANITZA 375,00000 €
Altres conceptes 634,53000 €

P-29 EG53G002 u Posada en servei de la instal·lació solar fotovoltaica, incloent proves pertinents, tant en la
instal·lació executada com en les materials instal·lació segons prescripcions dels respectius
fabricants, amb la finalitat de garantir el seu correcte funcionament i posada en marxa

1.394,00 €

Altres conceptes 1.394,00000 €

P-30 EG53G003 u Legalització de la instal·lació elèctrica i sol·licitud autorització definitiva instal·lació
fotovoltaica executada, a base de Projecte Tècnic (format per memòria, plànols, esquemes,
càlculs, etc,) visat pel col·legi oficial corresponent, amb certificat de Direcció d'obra emès per
tècnic competent, inspecció inicial per Entitat Col·laboradora, així com la seva inscripció al
RITSIC. Incloent pagament drets visat, honoraris, tases, etc, així com certificat d'instal·lació
elèctrica en Baixa Tensió emès per instal·lador autoritzat, i documents precisos per a la
sol·licitud de la seva autorització d'explotació per a posada en marxa de la instal·lació.

2.788,00 €

Altres conceptes 2.788,00000 €

P-31 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

15,28 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BG62D1DJ u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb ca 8,69000 €
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Altres conceptes 6,21000 €

P-32 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

9,41 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 3,08000 €
Altres conceptes 5,93000 €

P-33 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,96 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 15,23000 €
Altres conceptes 9,61000 €

P-34 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

35,71 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 25,71000 €
Altres conceptes 10,00000 €

P-35 EGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 kVA
de potencia nominal amb tensió de entrada de 800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre,
l'envolvent será metal·lica RAL7035

485,90 €

BGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic, IP23 IK08 de 3 330,00000 €
Altres conceptes 155,90000 €

P-36 EGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió
de sortida 800V, de 250 kVA de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558,
UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076, col·locat

6.126,96 €

BGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i t 5.702,43600 €
Altres conceptes 424,52400 €

P-37 EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

116,21 €

BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i esta 105,70000 €
Altres conceptes 10,51000 €

P-38 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300
mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

83,42 €

BHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1 72,15000 €
Altres conceptes 11,27000 €

P-39 EMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie DC118 de grau 2, o similar 49,01 €

BMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie DC118 de grau 2, o 28,93000 €
Altres conceptes 20,08000 €

P-40 EMD2G008 u Subministre e instal·lació de detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins a 15
metres. Greu 3, o similar.

75,65 €

BMD1G008 u Detector de doble tecnología amb AM, cobertura fins a 15 metres. Greu 3, o similar. 39,33000 €
Altres conceptes 36,32000 €

P-41 EMD3G001 u Subministrament e instal·lació de sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview
DFusion o equivalent, amb Deep Learning enracable, o similar.

6.011,31 €
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BMD3G001 u Sistema de vídeo anàlisis per a 6 canals IP. Daview DFusion amb Deep Learning enra 5.707,31000 €
Altres conceptes 304,00000 €

P-42 EMD3G002 u Subministrament e instal·lació de mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb central
videoanàlisis Daview, o similar.

324,57 €

BMD3G002 u Mòdul de sortides de relé, NA/NC, compatible amb central videoanàlisis Daview. 220,36000 €
Altres conceptes 104,21000 €

P-43 EMD3G006 u Subministre e instal·lació de central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb IP a placa,
caixa de plástic, grau 2, o similar

307,19 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMD3G006 u Central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48 zones, amb IP a placa, caixa de plástic, gra 212,36000 €
Altres conceptes 80,07000 €

P-44 EMD3G010 u Subministramente e instal·lació de teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible amb
centrals xGEN i xGEN Connect, o similar.

114,01 €

BMD3G010 u Teclat amb pantalla tàctil NXG1820-EUR compatible amb centrals xGEN i xGEN Conn 75,86000 €
Altres conceptes 38,15000 €

P-45 EMD3G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no inclou
targeta SIM), o similar.

239,36 €

BMD3G011 u Mòdul de comunicació 3G NXG7001 per a xGEN (no inclou targeta SIM), o similar. 192,46000 €
Altres conceptes 46,90000 €

P-46 EMD4G009 u Subministrament e instal·lació de sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar, amb
tapa

112,28 €

BMD4G009 u Sirena exterior Multibox autoalimentada G3, o similar, amb tapa 62,66000 €

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 11,06000 €
Altres conceptes 38,56000 €

P-47 EMD6G012 m Subministrament de cablejat per a sistema de CCTV format per 2 líneas de cable UTP
Cat.6A i una línea de alimentació 230V amb conductors multipolars RZ1-K 3x1,5mm² lliure de
halogens no porpagadors de la flama amb Euroclasse Cca, -s1b, -d1, -a1, baix canalització
soterrada amb tubs Ø 63 mm.

9,02 €

BP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 1,74000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,72000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,20000 €
Altres conceptes 4,36000 €

P-48 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,49 €

BP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a 1,86900 €
Altres conceptes 0,62100 €

P-49 EPA1G003 u Subministrament e instal·lació de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR 30m, óptica motoritzada,
WDR WP-NBZ4E-IR 120 dB, IP67, 12Vdc/PoE, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul
, carcasa i posicionador.

137,08 €

BPA1U100 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de 537 74,35000 €

B0A6G001 u Accesori de montatge a bácul 39,84000 €
Altres conceptes 22,89000 €
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P-50 EPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110m,
obertura de 45º, IP 66, 220 Vac, o similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i
posicionador.

171,27 €

BPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147 LEDs fins a 110 106,91000 €

B0A6G001 u Accesori de montatge a bácul 39,84000 €
Altres conceptes 24,52000 €

P-51 EPACG005 u Subministrament e instal·lació de Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible amb
camares de fins a 8Mpx, 80Mbps, H.265+, 2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K)
independents, o similar.

120,66 €

BPACG005 u Gravador NVR de 8 canals WP-N6508-E2 compatible amb camares de fins a 8Mpx, 8 79,41000 €
Altres conceptes 41,25000 €

P-52 EPACG013 u Posada en marcha de la instal·lació de detecció i CCTV. 432,81 €
Altres conceptes 432,81000 €

P-53 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,88 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-54 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,51 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-55 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

94,55 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 42,89000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,05518 €
Altres conceptes 48,60482 €

P-56 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

247,42 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9,18320 €

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·l 156,60000 €
Altres conceptes 81,63680 €

P-57 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

110,70 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17914 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 90,72000 €
Altres conceptes 19,80086 €

P-58 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

92,60 €

BDKZJLB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada 73,45000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,21294 €
Altres conceptes 18,93706 €

P-59 FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta
de serveis del parc solar, de dimensions mínimes 3500x2500x2500mm, amb 1 porta de dues
fulles de dimensions 900x2100 mm, ventialció natual amb dos reixes en dos façanes
opasades dimensions 600x600 mm, incloent enllumenat i bases d'endolls, segons plànol de
detall

2.790,64 €
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BGJ14113 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a 1.950,00000 €
Altres conceptes 840,64000 €

P-60 FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de formigó armat per a instal·lació d'edifici prefabricat de formigó
armat (estructura monobloc) i execució compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de
dimensions mínimes 3950x2950x2000mm d'alçada a instal·lar sobre llit de sorra de 100mm,
incloent excavació previa de 150mm

1.451,89 €

BGJ14112 u Base sabata parmada per a caseta de dimensions 345x295x20h exterior 675,00000 €
Altres conceptes 776,89000 €

P-61 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,97 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-62 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,47 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,89100 €
Altres conceptes 2,57900 €

P-63 G222G001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics especials per a treballs en zones de orografia díficil tals com
retroexcavadora aranya, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou transport i retirada de maquinària i temps morts en execució treballs

52,25 €

Altres conceptes 52,25000 €

P-64 G222R003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,95 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-65 G222R103 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en talussos i estrebat si cal, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega
i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,66 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,48500 €
Altres conceptes 6,17500 €

P-66 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,41 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
Altres conceptes 1,32850 €

P-67 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,27 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-68 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub col.locat, amb terres
seleccionades de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

5,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
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Altres conceptes 5,05850 €

P-69 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

19,81 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 10,61000 €
Altres conceptes 9,20000 €

P-70 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

27,19 €

B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 15,33000 €
Altres conceptes 11,86000 €

P-71 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,77 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,94100 €
Altres conceptes 12,82900 €

P-72 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,90 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01230 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64050 €
Altres conceptes 0,24720 €

P-73 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,51 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 18,16800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €
Altres conceptes 2,26050 €

P-74 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i
material auxiliar

21,42 €

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,65465 €

BBP1R014 m Tanca de 2,50 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simple torsi 4,09000 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,51900 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 4,98400 €
Altres conceptes 7,17235 €

P-75 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i i malla
electrosoldada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb
formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

658,14 €

B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 1,26000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 49,29400 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,43050 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 18,09500 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,64110 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,50600 €

BAR1U002 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i  i malla 490,29000 €

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 6,44800 €
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Altres conceptes 90,17540 €

P-76 GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5,94 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-77 GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

41,76 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,12600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03690 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 22,72140 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40250 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,57120 €
Altres conceptes 17,80160 €

P-78 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

278,98 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 185,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 14,04568 €
Altres conceptes 39,88432 €

P-79 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

19,54 €

Altres conceptes 19,54000 €

P-80 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos 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)

16,40 €

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un 15,61620 €
Altres conceptes 0,78380 €

P-81 PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació de Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 o equivalent,
de 185 kW de potencia activa (cos phi = 1) de sortida a 800V trifàsic. L'eficiència europea
de l'inversor és de 98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V, voltatge d'entrada inicial
de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat d'MPPT 9. El propi inversor ha de portar les
següents proteccions intrinseques: dispositiu de desconnexió del costat d'entrada, protecció
anti-illa, protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de polaritat inversa de CC, monitoreig
de fallos en strings de sistemes fotovoltaics, protecció contra sobrecorrents de CC tipus II,
protecció contra sobrecorrents de AC tipus II, detecció de resistència d'aïllament CC i unitat
de monitorex de corrent residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es manté garanties,
rendiments, tensió de sortida, potència de sortida, nombre d'entrades i tensions de treball
d'entrada.

11.679,36 €

BGE2G012 u Inversor tipus Huawei SUN2000-185KTL-H1 de 185 kW de potencia activa (cos phi = 10.600,00000 €
Altres conceptes 1.079,36000 €

P-82 PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL
450-470 WATT d'una potencia de 460 Wp, amb 156 cel·les mocristal·lines, amb marc
d'alumini anoditzat, frontal de protecció amb vidre temperat amb baix contingut amb ferro,
tancament estanc posterior amb làmina de material sintètic, caixa de connexió IP67 i
precablejat amb connectors MC4, eficàcia del 20,49%, tensió màxima de 1500 V DC,
col·locats sobre estructura de perfils d'alumini fixats sobre estructura fixa. Dimensions de
2182 x 1029 x 35 mm, pes 25,0 kg. Col·locats i connexionats en series fotovoltaiques fins a
inversor. La garantia de producte és de 12 anys i la producció a 25 anys lineal fins el 83,1%.

159,17 €
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Es pot substituir el tipus de panell si es manté garanties, rendiments, dimensions ipotència
pic.

BGE3G011 u Mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER MONO-FACIAL 450-470 WATT o equivalent, d'un 140,80000 €
Altres conceptes 18,37000 €

P-83 PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació d'estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al terreny
mitjançant pilots clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres).
Sistema de fitxació de 26 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat
i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions
técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB
SE-AE.

1.336,23 €

BGE4G012 u Estructura SCHLETTER FS DUO o equivalent fitxa al terreny mitjançant pilots clavats 1.076,40000 €
Altres conceptes 259,83000 €

P-84 PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitjançant
pilots clavats a terra a una profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de
fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots
els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions técniques
del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE.

2.603,79 €

BGE4G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO fitxa al terreny mitj 2.152,80000 €
Altres conceptes 450,99000 €

P-85 PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa al
terreny mitjançant pilots de formigó (1 pilot cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls
d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions técniques del
fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac químic HIT-HY 150 MAX +
HIT-V (5.8) M16.

2.974,44 €

BGE4G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o equivalent, fixa a 2.152,80000 €

BGE4G015 u Material de Subjecció Elements estructura 680,00000 €
Altres conceptes 141,64000 €

Lleida, març 2021

El autor del Projecte

Gabriel Garriga Gòdia
Enginyer Tècnic Industrial
GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES EXPLANADA PARC SOLAR

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 67)

1,27 4.143,010 5.261,62

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 61)

1,97 1.036,620 2.042,14

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 62)

3,47 2.668,580 9.259,97

4 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 98% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)

1,41 2.616,570 3.689,36

5 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 70)

27,19 75,500 2.052,85

6 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 73)

20,51 327,782 6.722,81

7 GD56R030 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 76)

5,94 130,000 772,20

8 GD57RU35 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 77)

41,76 5,000 208,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 30.009,75

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 EXCAVACIONS RASES INSTAL·LACIONS

1 G222R003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
64)

3,95 57,600 227,52

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 69)

19,81 21,600 427,90

3 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub
col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment
de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. (P - 68)

5,14 36,000 185,04

4 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

1,97 175,000 344,75

EUR
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propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 9)

5 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 10)

3,11 156,000 485,16

6 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de
senyalització de PVC per avís visual de disposició de cablejat elèctric
en rasa (P - 8)

0,63 120,000 75,60

7 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 55)

94,55 8,000 756,40

8 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 56)

247,42 3,000 742,26

9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 57)

110,70 8,000 885,60

10 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 58)

92,60 3,000 277,80

TOTAL Titol 3 01.01.02 4.408,03

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA PARC SOLAR

1 G222R103 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 65)

7,66 28,800 220,61

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

86,77 28,800 2.498,98

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 72)

0,90 633,600 570,24

TOTAL Titol 3 01.01.03 3.289,83

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 EQUIPAMENTS PARC SOLAR

1 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer
galvanitzat de simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm,
pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats
3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm,
tensors, tornapuntes i material auxiliar (P - 74)

21,42 255,000 5.462,10

2 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i i malla electrosoldada d'acer galvanitzat 200/50/5,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio
de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb
formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm
amb formigó HA-25 (P - 75)

658,14 1,000 658,14

EUR
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3 FGJ1G001 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució
compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de dimensions
mínimes 3500x2500x2500mm, amb 1 porta de dues fulles de
dimensions 900x2100 mm, ventialció natual amb dos reixes en dos
façanes opasades dimensions 600x600 mm, incloent enllumenat i
bases d'endolls, segons plànol de detall (P - 59)

2.790,64 1,000 2.790,64

4 FGJ1G002 u Base sabata prefabricada de formigó armat per a instal·lació d'edifici
prefabricat de formigó armat (estructura monobloc) i execució
compacte, per a caseta de serveis del parc solar, de dimensions
mínimes 3950x2950x2000mm d'alçada a instal·lar sobre llit de sorra
de 100mm, incloent excavació previa de 150mm (P - 60)

1.451,89 1,000 1.451,89

TOTAL Titol 3 01.01.04 10.362,77

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 RASA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB

1 G222G001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, fins a 1
m d'amplària, amb mitjans mecànics especials per a treballs en zones
de orografia díficil tals com retroexcavadora aranya, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador. Inclou transport i retirada de maquinària i temps morts
en execució treballs (P - 63)

52,25 187,200 9.781,20

2 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 69)

19,81 70,200 1.390,66

3 G22LR100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i envolvent de tub
col.locat, amb terres seleccionades de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en massissos d'ancortage i
nínxols per a confecció de juntes, inclòs les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del rebliment
de la rasa, mesurat sobre perfil teòric. (P - 68)

5,14 117,000 601,38

4 EG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 11)

6,94 780,000 5.413,20

5 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 9)

1,97 390,000 768,30

6 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 7)

8,64 20,000 172,80

7 EG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 6)

17,41 10,000 174,10

8 EG22G001 m Subministrament i col·locació en interior de rasa de serveis de cinta de
senyalització de PVC per avís visual de disposició de cablejat elèctric
en rasa (P - 8)

0,63 390,000 245,70

9 FDK262Q8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 56)

247,42 11,000 2.721,62

10 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma

92,60 4,000 370,40

EUR
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UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 58)
11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 53)

4,88 16,000 78,08

12 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 54)

6,51 50,000 325,50

13 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

86,77 4,440 385,26

TOTAL Titol 3 01.01.05 22.428,20

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

1 PGE5-G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus Jinko TIGER
MONO-FACIAL 450-470 WATT d'una potencia de 460 Wp, amb 156
cel·les mocristal·lines, amb marc d'alumini anoditzat, frontal de
protecció amb vidre temperat amb baix contingut amb ferro, tancament
estanc posterior amb làmina de material sintètic, caixa de connexió
IP67 i precablejat amb connectors MC4, eficàcia del 20,49%, tensió
màxima de 1500 V DC, col·locats sobre estructura de perfils d'alumini
fixats sobre estructura fixa. Dimensions de 2182 x 1029 x 35 mm, pes
25,0 kg. Col·locats i connexionats en series fotovoltaiques fins a
inversor. La garantia de producte és de 12 anys i la producció a 25
anys lineal fins el 83,1%. Es pot substituir el tipus de panell si es
manté garanties, rendiments, dimensions ipotència pic. (P - 82)

159,17 468,000 74.491,56

2 PGE2-G012 u Subministrament e instal·lació de Inversor tipus Huawei
SUN2000-185KTL-H1 o equivalent, de 185 kW de potencia activa (cos
phi = 1) de sortida a 800V trifàsic. L'eficiència europea de l'inversor
és de 98,69%, té un corrent màxim d'entrada de 1500V, voltatge
d'entrada inicial de 550V, nombre d'entrades 18 i quantitat d'MPPT 9.
El propi inversor ha de portar les següents proteccions intrinseques:
dispositiu de desconnexió del costat d'entrada, protecció anti-illa,
protecció contra sobrecorrent d'AC, protecció de polaritat inversa de
CC, monitoreig de fallos en strings de sistemes fotovoltaics, protecció
contra sobrecorrents de CC tipus II, protecció contra sobrecorrents de
AC tipus II, detecció de resistència d'aïllament CC i unitat de monitorex
de corrent residual. Es pot substituir el tipus d'inversor si es manté
garanties, rendiments, tensió de sortida, potència de sortida, nombre
d'entrades i tensions de treball d'entrada. (P - 81)

11.679,36 1,000 11.679,36

3 E231G001 u Clavament individual en terreny d'ancoratge no recuperable, per a
suportar estructura metàl·lica instal·lació fotovoltaica, de perfil metàl·lic
HEA-140 o IPE-140, o perfil que prescrigui fabricant de la estructura a
instal·lar, fins a una fondària de 2 metres en terreny de graves, previ
presentació per part de la empresa adjudicataria d'assaig geotècnica
d'ancorament (hincamiento - pull out test)  (P - 1)

23,76 120,000 2.851,20

4 PGE5-G012 u Subministrament e instal·lació d'estructura SCHLETTER FS DUO o
equivalent fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a terra a una
profundidad de 1 metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de
26 mòduls d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat
i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament,
tot segons prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es
calculará per a resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE. (P - 83)

1.336,23 4,000 5.344,92

5 PGE5-G013 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER FS DUO
fitxa al terreny mitjançant pilots clavats a terra a una profundidad de 1
metre (2 pilots cada 3 metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls
d'alumini de 2m x 1m. Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots
els elements necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons
prescripcions técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a
resistir els esforços definits al CTE DB SE-AE. (P - 84)

2.603,79 4,000 10.415,16

EUR
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6 PGE5-G014 u Subministrament e instal·lació de estructura SCHLETTER PV MAX o
equivalent, fixa al terreny mitjançant pilots de formigó (1 pilot cada 3
metres). Sistema de fitxació de 52 mòduls d'alumini de 2m x 1m.
Totalment muntat, conexionat, provat i amb tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament, tot segons prescripcions
técniques del fabricant. L'estructura es calculará per a resistir els
esforços definits al CTE DB SE-AE.
Inclou material de subjecció a sabates de formigó mitjançant tac
químic HIT-HY 150 MAX + HIT-V (5.8) M16. (P - 85)

2.974,44 3,000 8.923,32

7 EG31F154 m Subministrament i instal·lació de cable especial per a instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica, tipus H1Z2Z2-K 1x6 mm2, tensió nominal
1/1 kV (1,8 / 1,8 kVdc màx.); lliure d'halògens, resistent a raigs
ultraviolats. Col·locat sota tub. (P - 15)

1,06 2.200,000 2.332,00

8 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 33)

28,96 13,000 376,48

9 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 18)

8,51 400,000 3.404,00

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 34)

35,71 2,000 71,42

11 EG321174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 16)

3,56 55,000 195,80

12 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 17)

0,85 702,000 596,70

13 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia
per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat,
muntat (P - 3)

856,80 1,000 856,80

14 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 12)

38,00 10,000 380,00

15 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat nominal, i tensió nominal 800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre, configuració seccionable,
protecció de circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 22)

4.637,81 1,000 4.637,81

16 EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 25)

1.007,54 1,000 1.007,54

17 EGG4G002 u Subministrament e instal·lació de Autotransformador reversible trifásic,
IP23 IK08 de 3 kVA de potencia nominal amb tensió de entrada de
800Vac i amb sortida a 400Vac + Neutre, l'envolvent será metal·lica
RAL7035 (P - 35)

485,90 1,000 485,90

18 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment (P - 27)

111,23 1,000 111,23

19 EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 24)

247,94 1,000 247,94

20 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 20)

53,67 3,000 161,01

21 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 21)

54,58 2,000 109,16

EUR
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22 EHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós
de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 38)

83,42 2,000 166,84

23 EH61R799 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 37)

116,21 1,000 116,21

24 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 32)

9,41 2,000 18,82

25 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 31)

15,28 1,000 15,28

26 EG53G001 u Subministrament i instal·lació sistema monitorització planta
fotovoltaica composat per 1 ananlitzador de xarxa amb Mesurador de
lectura indirecta marca Janitza model UMG-103-CBM o equivalent,
incloent 3 transformadors de corrent de nucli partit de mesura marca
Circutor model TP58 o equivalent amb una relació d'intensitat 500/5A,
que permet la mesura del corrent sense necessitat de tallar el
subministrament. Incloent mòdul de comunicació RS485 marca
HUAWEI model SmartLogger 3000A O equivalent, incloent targeta
SIM 4G de comunicació amb un mínim de 300Mb de tràfic mensual
per a una durada mínima de 12 mesos.

(P - 28)

2.173,03 1,000 2.173,03

27 EG53G002 u Posada en servei de la instal·lació solar fotovoltaica, incloent proves
pertinents, tant en la instal·lació executada com en les materials
instal·lació segons prescripcions dels respectius fabricants, amb la
finalitat de garantir el seu correcte funcionament i posada en marxa
(P - 29)

1.394,00 1,000 1.394,00

28 EG53G003 u Legalització de la instal·lació elèctrica i sol·licitud autorització definitiva
instal·lació fotovoltaica executada, a base de Projecte Tècnic (format
per memòria, plànols, esquemes, càlculs, etc,) visat pel col·legi oficial
corresponent, amb certificat de Direcció d'obra emès per tècnic
competent, inspecció inicial per Entitat Col·laboradora, així com la
seva inscripció al RITSIC. Incloent pagament drets visat, honoraris,
tases, etc, així com certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió
emès per instal·lador autoritzat, i documents precisos per a la
sol·licitud de la seva autorització d'explotació per a posada en marxa
de la instal·lació.

(P - 30)

2.788,00 1,000 2.788,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 135.351,49

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 SISTEMA DE SEGURETAT I INTRUSISME PARC SOLAR

1 EMD3G001 u Subministrament e instal·lació de sistema de vídeo anàlisis per a 6
canals IP. Daview DFusion o equivalent, amb Deep Learning
enracable, o similar.
(P - 41)

6.011,31 1,000 6.011,31

2 EMD3G002 u Subministrament e instal·lació de mòdul de sortides de relé, NA/NC,
compatible amb central videoanàlisis Daview, o similar.
(P - 42)

324,57 1,000 324,57

3 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 78)

278,98 4,000 1.115,92

EUR
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4 EPA1G003 u Subministrament e instal·lació de cámara tubular IP, 4 Mpx, IR 30m,
óptica motoritzada, WDR WP-NBZ4E-IR 120 dB, IP67, 12Vdc/PoE, o
similar. Inclou accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador. (P
- 49)

137,08 6,000 822,48

5 EPA1G004 u Subministrament e instal·lació de Focus IR WS-IR11045/220 de 147
LEDs fins a 110m, obertura de 45º, IP 66, 220 Vac, o similar. Inclou
accesori de montatje a bácul , carcasa i posicionador.
(P - 50)

171,27 6,000 1.027,62

6 EPACG005 u Subministrament e instal·lació de Gravador NVR de 8 canals
WP-N6508-E2 compatible amb camares de fins a 8Mpx, 80Mbps,
H.265+, 2HDDs 6TB (no incluits), VGA y HDMI (4K) independents, o
similar.
(P - 51)

120,66 1,000 120,66

7 EMD3G006 u Subministre e instal·lació de central xGEN Connect 8 NXG8 de 8 a 48
zones, amb IP a placa, caixa de plástic, grau 2, o similar (P - 43)

307,19 1,000 307,19

8 EMD2G007 u Subministrament e instal·lació de contacte magnétic de superficie
DC118 de grau 2, o similar (P - 39)

49,01 1,000 49,01

9 EMD2G008 u Subministre e instal·lació de detector de doble tecnología amb AM,
cobertura fins a 15 metres. Greu 3, o similar. (P - 40)

75,65 1,000 75,65

10 EMD4G009 u Subministrament e instal·lació de sirena exterior Multibox
autoalimentada G3, o similar, amb tapa
(P - 46)

112,28 1,000 112,28

11 EMD3G010 u Subministramente e instal·lació de teclat amb pantalla tàctil
NXG1820-EUR compatible amb centrals xGEN i xGEN Connect, o
similar. (P - 44)

114,01 1,000 114,01

12 EMD3G011 u Subministrament e instal·lació de mòdul de comunicació 3G NXG7001
per a xGEN (no inclou targeta SIM), o similar. (P - 45)

239,36 1,000 239,36

13 EMD6G012 m Subministrament de cablejat per a sistema de CCTV format per 2
líneas de cable UTP Cat.6A i una línea de alimentació 230V amb
conductors multipolars RZ1-K 3x1,5mm² lliure de halogens no
porpagadors de la flama amb Euroclasse Cca, -s1b, -d1, -a1, baix
canalització soterrada amb tubs Ø 63 mm. (P - 47)

9,02 120,000 1.082,40

14 EPACG013 u Posada en marcha de la instal·lació de detecció i CCTV. (P - 52) 432,81 1,000 432,81

TOTAL Titol 3 01.02.02 11.835,27

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 LÍNIA ELÈCTRICA CONNEXIÓ PARC SOLAR AMB EB

1 EG39B1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RV, unipolar, de secció 1x 150 mm2, col·locat en tub (P
- 19)

6,13 3.120,000 19.125,60

2 EP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
48)

2,49 390,000 971,10

TOTAL Titol 3 01.02.03 20.096,70

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 ACTUACIONS EN EB PER CONNEXIÓ PARC SOLAR

EUR

Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST Data: 17/03/21 Pàg.: 8

1 EGG4U35Q u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió
d'entrada 400 V i tensió de sortida 800V, de 250 kVA de potència,
fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN
60076, col·locat (P - 36)

6.126,96 1,000 6.126,96

2 EG1A0949 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 2)

398,81 1,000 398,81

3 EG41G001 u Interruptor automàtic magnetotèrmic amb caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat nominal, i tensió nominal 800V, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre, configuració seccionable,
protecció de circuits mitjançant bloc electrònic estàndard, 42 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 22)

4.637,81 1,000 4.637,81

4 EG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 25)

1.007,54 1,000 1.007,54

5 EG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment (P - 23)

1.825,65 2,000 3.651,30

6 EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 26)

1.110,96 1,000 1.110,96

7 EG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 14)

27,29 40,000 1.091,60

8 EG3121G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
13)

28,78 120,000 3.453,60

9 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 4)

695,46 1,000 695,46

10 EG1PUD40 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de
200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre,
sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura
(P - 5)

332,45 1,000 332,45

11 EG2DF6K4 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 12)

38,00 15,000 570,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 23.076,49

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

3.922,00 1,000 3.922,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.03 3.922,00

Obra 01 Pressupost ER-20214

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 79)

19,54 36,000 703,44

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos 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 - 80)

16,40 36,000 590,40

TOTAL Capítol 01.04 1.293,84

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  OBRA CIVIL 70.498,58
Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 190.359,95
Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 3.922,00
Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 1.293,84
Obra 01 Pressupost ER-20214 266.074,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
266.074,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ER-20214 266.074,37

266.074,37
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Projecte constructiu
Planta fotovoltaica per al bombament CR
Planes i Aixalelles, TM Flix-Ascó. Clau ER-20214

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 266.074,37

13 % Despeses Generals SOBRE 266.074,37.................................................................... 34.589,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 266.074,37.......................................................................... 15.964,46

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 316.628,50

21 % IVA SOBRE 316.628,50............................................................................................... 66.491,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 383.120,49

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents vuitanta-tres mil  cent vint euros amb quaranta-nou cèntims

Lleida, març 2021

El autor del Projecte

Gabriel Garriga Gòdia
Enginyer Tècnic Industrial
GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P.
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